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Nyilasbotrány az újpesti korzón
Verekedés, botránysorozat a Fradi-meccsen

Gyilkos vihar tombolt 
a budai hegyuiddken

ítéletidő zudult vasárnap Buda környé
kére. A vihar korbácsa vert végig Solymár, 
Máriaremete, Remetkertváros községeken. 
Déli tizenkét órakor egyiptomi sötétség bo
rult a vidékre, hirtelen szél támadt, majd 
megeredt az eső.

Pillanatok alatt felhőszakadás kereke
dett, irtózatos mennyiségű víztömeg in

dult a hegyekre.
Ezen a vidéken vonul végig az Ördögárok, 
amelyben normális körülmények között alig 
pár centiméter magas a vízállás, legtöbb
nyíre pedig egészen száraz. A kis patak hir
telen folyóvá dagadt.

Vad, zúgó hegyfolyó lelt belőle, rövid 
pór perc leforgása alatt. A kavargó, ör-

Elsodort emberek, bedőlt házhelyek
Egy óra után néhány perccel bekövetke

zett az első szerencsétlenség. Egykilométer- 
nyire a hűvösvölgyi villamosvégállomástól,

a remetei utón, a Wippncr-féle vendéglő 
közelében, az Ördögárok partjára épí

tett családi ház összeomlott.
Ivanics János szűcs lakott itt feleségével 

és két gyermekével. Arra lettek figyelmesek, 
hogy lakásuk fala több helyen is megrepedt.

A szörnyű időben kabátot kaptak maguk
ra mindnyájan és kiszaladtak a házból. Alig 
lelték be maguk mögött az ajtót,

bedőlt az egyik fal, majd a következő 
jillanatban nagy robajjal beomlott a 
a mennyezet. Á ház egyik fele romok

ban hevert.
Lassankint elállt az cső, a veszedelem 

azonban még nem ért véget. Egy ötvenmé- 
teres útszakaszon a Remetei-ulra is kicsa
pott az Ördögárok vize. Egy pcsthidegkuti 
gazdálkodó ment arra lovaskocsijával. V a- 
lami eltörött a szekéren. A gazdálkodó meg
kérte kocsin ülő feleségét, hogy szálljon le 
s nézze meg, mi történt a kerékkel. Alig lé- 
pott le az asszony az úttestre, a lába meg
csúszott, elesett és

az áradat az Ördögárok közepén zugó 
örvény felé sodorta. A gazdálkodó utána 

ugrott
cs csak az utolsó pillanatban sikerült fele
ségét megmentenie.

De nem ez volt az egyetlen izgalmas élet
mentés. A Boldogasszony-ulján

egy kerékpárost kapott el az utón fél
méter magasságban rohanó ár, a kör

nyék lakói kötelet dobtak feléje 
ós annálfogva hiizták ki a biztos partra.

Bent a Re.melekcrtvárosban, a templom 
közvetlen közelében is hasonló jelenetek 
Játszódtak le. Wagner Mihály sofőr háza 
közvetlenül az Ördögárok partján épült s 
mikor az Ítéletidő kezdődött, kiszaladt a 
kertjébe, hogy crtésólját megerősítse, amely 
a legnagyobb veszélynek volt kitéve. Alig 
kezdett q munkához, pillanatok alatt

léiméiért emelkedett u víz szintje, el
kapta, elsodorta,

vénylő folyó zúgva 
feljebb és feljebb és 

emelkedett mind 
lassanként kicsa

pott a medréből.
A környék lakóinak jóformán még idejük 

sem volt megijedni, máris a legnagyobb ve- 
gWBdelemben forogtak. Az Ördögárok part
ján épült házak kertjeit három és fél kilo-' 
méter hosszúságban mindenütt elöntötte a 
víz. A szennyes áradat ekkor már minde
nütt kerítéseket, hidakat, ólakat sodort 
magával. Néhol a gyümölcsfákat lövéstől 
csavarta ki és vitte lefelé a viz. (A partmenti 
családi házak és villák pincéi megleltek 
iszapos lével. Közben pedig Vigasztalanul és 
félelmetesen szakadt az eső, dörgölt, villám
lőtt az ég, fújt a szél. Az Ítéletidő vagyon
ban és emberéletben is kárt tett.

felesége kötelet vetett utána s annak segít
ségével, csak nagy üggyel-bajjal, tudott ki
kerülni a hullámok közül. A sertésólat hét 
hízóval együtt azonban menthetetlenül el
vitte az árvíz.

Halálos áldozat
Néhány méterrel feljebb Wagneréi szom

szédságában már
halálos áldozatot is követelt az Ítélet

idő.
Pataky Mihály 47 éves gyári munkás szin

tén a házát igyekezett megerősíteni, mikor 
az Ördögárok hullámai nyaldosni kezdték 
a falakat. Pataki térdig feltört nadrággal 

a '
a

Pataki térdig feltört nadrággal 
vízbe és rúddal igyekezett megerö- 
hidat, amely a házából az útra ve-

beállt 
siteni 
zetett.

Bethlen lesz Magyarország 
népszövetségi fődelegátusa 
Elkészült az országgyűlés őszi munkarendje

Darányi Kálmán miniszterelnök, miután 
az elmúlt héten gróf Bethlen Istvánnal és 
Lázár Andor igazságügyminiszterrel tárgyalt 
a felsőházi jogkör kiterjesztéséről szóló tör
vénytervezet ügyében,

ma, hétfőn megkezdi tárgyalásait az 
ellenzéki pártok vezéreivel.

Elsőnek a legnagyobb ellenzéki párt, a füg
getlen kisgazdák vezérét. Eckhardt Tibort 
fogadja, aki pártja vidéki gyűléseiről már 
ma hajnalban visszaérkezett Budapestre 
Már az elmúlt héten is folytatott megbeszé
léseket néhány ellenzéki politikussal a mi
niszterelnök, ezeknek a tárgyalásoknak kö
zéppontjában azonban nem a felsőházi ja
vaslat állott. Erre ,a „U. számú alkotmány
jogi reformra" vonatkozólag

Munka közben egyensúlyát vesztette és I 
a vízbe zuhant. Felesége ét két fia sie
tett segítségére, a partra emelték, azon
ban Pataki Mihályon már nem tudtak . 

segíteni: meghalt.
Érdekes, hogy mikor a tragikus szeren

csétlenség történt, már vége volt a viharnak, 
kiderült az ég-s melegen sütött a nap. Az 
Ördögárok áradása azonban mégsem ért 
véget. Csak ekkor bontakozott ki a maga 
teljességében a vasárnapi Ítéletidő minden 
borzalma.

Három és félkilométeres darabon egyet
len kerítés nem maradt ép, a virágos és 
veteményes kertek egész sora pusztult 
el. Sok ház egészen el volt zárva a vi

lágtól, a viz elvitte a hidakat 
és a házak lakói nem tudták otthonukat el
hagyni. Egy helyen az épülő ház felhalmo
zott anyagait sodorta cl a hirtelen árvíz.

Sok helyen a 
már környékén 
döntötte a szél,

a hegyekről 
összeomlasztotta a könnyű épületeket.
A felhőszakadás Budapest felett is elvo

nult és
a fővárosnak Is kijutott a viharból, 

azonban 
sehol 

budai hegyek között, Soly- 
a week-endházakat is fel
vagy pedig
leoniló víz alámosta és

szerencsére komolyabb károkat 
sem okozott.

Vasárnap 
nagy vihar vonult el

Esztergom, 
Debrecen, Győr...

Esztergom, augusztus 29. 
délelőtt 11 órakor rendkívül 

Esztergom felett. A

egyelőre csak Eckhardt Tiborral fogja 
most teljes elgondolását ismertetni Da

rányi.
Ezután következne a második legnagyobb 

parlamenti ellenzéki párt, az egyesült ke
resztény párt vezetőinek tájékoztatása. Erre 
azonban a jövő héten még nem kerül sor, 
mert a kereszténypárt Budapesten tartóz
kodó vezetői az elmúlt héten úgy döntöttek, 
hogy mielőtt a párt mcgbizoltai a miniszter
elnökkel tárgyalnának a felsőházi reform 
ról,

pártértekczletet tartanak, amelyen le
szögezik azokat az alapelveket, amelyek

hez rugaszkodnak 
a felsőház jogkörének kiterjesztésével kap
csolatban.

vihart felhőszakadás kísérte.
A hegyekről hirtelen lezuduló víztöme

gek döntötték az utcákat,
a házak pincéit és a kültelki házakat. A vá
ros közepén az utcákon és a tereken félmé
teres iszapot, köveket, kicsavart fákat, rő- 
zsckölegeket hordótt a viz. Egy ház oldala 
bedőlt. A legelőn agyonsujtott a villám egy 
tehenet. A szőlőt nagyrészt elverte a jég, a 
szőlőtőkéket kimosta a viz.

A széles Apponyi-utcában még a deli 
órákban is térdigérő viz volt, mert az iszap 
eltakarításáig

a csatornák nem bírják elnyelni a ha
talmas víztömeget.

A forgalom több helyen szünetel. A honvéd*  
helyőrség műszaki csapata segít az eltakarí
tási munkálatokban.

Debrecen, augusztus 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon jelen

tése.) Debrecenben vasárnap délben félegy- 
kor megeredt az eső és szakadatlanul zuho*  
gott félötig.

Több utcát elöntött a víz,
az áradat különösen a külsőségeken okozott 
sok bajt. A csatornák egy része eldugult*  
Emberéletben szerencsére nem cselt kár.

Győr, augusztus 29.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasár*  

napra virradó éjszaka óriási felhőszakadás 
volt a Bakonyban.

A győr—veszprémi vasútvonal a nagy 
esőzés következtében megrongálódott 

és a forgalmat csak átszállással tudják le
bonyolítani.

[ Az elmúlt héten egyébként Darányi Kát- 
mán a többi miniszterrel együtt

megállapította az országgyűlés őszi 
munkaprogramját.

Eszerint a képviselőház, amely október 
20-án ül össze, a részleges tiszlujitás után 
mindenekelőtt a tűzharcos törvényjavaslatot 
tárgyalja. Ezután kerül sor a mezőgazda
sági munkások öregségi biztosításáról szóló 
javaslatra és

a harmadik
a Ház elé

A felsőházi „ _
láthatólag november közepe táján kerül 

sor.
Ezután egy sor szociális természetű tör

vényt tárgyai az országgyűlés.

fontos törvényjavaslat, ami 
kerül: a felsőházi reform, 
javaslat tárgyalására előre-
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A pályaudvaron
Vasárnap délután, mielőtt kirobogott a párisi 
gyors, magyar törvényhozók beszélgettek a 
pi rronon. Kormánypártiak, polgári ellenzé
ki'k, szociáldemokraták vegyesen, akik az 
Interparlamentáris Unió tanácskozására 
utaztak. .4 különböző világnézetek és külön
böző politikai rendszerek képviselői között 
a pályaudvaron a vonal elindulása előtt el- 
tí/nt minden ellentét. Békés, komoly atmo
szféra uralkodott itt, az a szolid parlamen
té, ris levegő, ami annyira hiányzik egyes 
politikai gyűlésekről, nyílt választásokról, 
sőt — valljuk- be —, gyakran a parlamenti 
vitákból is. Itt most eltűnt minden politikai 
és szcmé'yl gyűlölködés, jótékony, termé
ke nyitó Ireuga dei uralkodott. Mi volt az, 
ami ezt a csodát végheznitte a mindenkori 
k rmányt támogató mnmclukokban és az 
éhsszavu ellenzékeikben egyaránt! Ez a 
csoda —< nem volt erőszak, nem volt pa- 
roncs, csupán egy gondolat. Az a gondolat, 
(mi 1880-ben Párisban létrehozta az Intfr- 
parlamentáru Uniót, Ez a gondolat: a béke. 
'A béke a nemzetek közt, a világnézetei. 
l.ö:t. a társadalmi osztályok, fajok és fele
kezelek kö-f És ez a gondolat testvére a 
demokrácia és a szabadság eszméjének. 
Ereknek közös szülőanyja: a szellem, s 
apja: a civilizáció. Ami megtanított arra, 
Imgy nem vagyunk ősemberek, nem annak 
kell győznie, akinek keményebb az ökle, 
hanem annak, akinek oldalán olt van az 
igazság. A huszonhárom magyar honatya 
parisban a népképviselctek megválasztottai- 
jiak konferenciáján a többi parlamentáris 
ország delegátusaival együtt hirdetni fogja 
i t a felvilágosult eszmevilágot, ami egyel- 
b n hatékony ellenmérge minden uszításnak, 
gyűlölködésnek és háborúnak.

Azonnal mozgósít a szövget 
ha akármelyik európai állam 

Japán mellé áll!
Japán repülök bombázták Sanghaj Északi pályaudvarát

Pária, augusztus 29.
A Szovjctoroszország és Kinn között meg

kötendő megnemtámadási szerződésre vo
natkozóan a francia sajtó a következő ér
tesüléseket közli:
(Az oroszok most már gyorsítják liadi- 

anyagszállifmányaikat Kína felé. Blűcher 
tábornagy főhadiszállása állandó és közet- 
len telefoni összeköttetésben van a nankingi 
főhadiszállással.’ Az orosz-kinai egyezmény 
többek között egy olyan szakaszt is tartal
maz, hogy abban az esetben,

ha valumelyik európai hatalom Japán 
javára beavatkozik a japán-kínai há
borúba, S/.ovjetoroszország a nankingi 

kormány mellé áll.
A Rcútér-iroda SanghájbÖl vasárnap már 

hivatalosan jelenti, hogy
Kína és Szovjctoroszország a megnem

támadási szerződést megkötötte 
egymással.

rülzárta a japán főkonzulátust. A japán ál
lampolgárok elhagyták a várost.

Hat nagy japán repülőgép egy tucat 
nagyerejü bombát dobott le a sanghújl 
pályaudvarra és a bombák óriási pusz

títást végeztek.
Vasárnapi jelentés szerint

Hugessen nagykövet állapota javult 
és a nagykövet most már minden veszélyen 
túl van.

Tokió, augusztus 29.
A tokiói angol ügyvivő kormánya meg

bízásából vasárnap megbeszélést folytatott 
Hirota japán külügyminiszterrel KnalchbuH 
Hugessen angol nagykövet sebesülése ügyé
ben. Hirota külügyminiszter közölte az ügy
vivővel, hogy az ügyet most már a Sanghaj! 
angol és japán hatóságok fogják megvizs
gálni.

Tokió, augusztus 29.
A japán tengernagyi hivatal jelentése 

szerint a 157. kínai hadosztály behatolt 
Amoyba, elfogta a helyőrség vezérkari fő
nökét, lefegyverezte a helyőrséget, hatal
mába kerítette a tüzérségi kaszárnyát, kő-

Tokio, augusztus 29.
Vasárnap éjszaka tokiói jelentés szerint, 

az angol ügyvivő átnyujlotta az angol kor
mány tiltakozó jegyzékét Hirota japán kül
ügyminiszternek Hugessen angol nagykövet 
megtámadása miatt. A külügyminiszter ki
jelentette, hogy a japán választ akkor fog
ják átadni, ha az eset minden részletét tisz
tázták.

SS?

Eckhardt Tibor:
,,A levitézlett rendszer lovagiéi titokban 
szövetségben állnak a nyilasokkal1'

Darányi miniszterelnök 
tárgyalása Bethlennel
A politikai életet legnagyobb mértékben 

érdekli az a másfélórás tanácskozás, amit
Darányi Kálmán miniszterelnök folyta

tott gróf Bethlen Istvánnal.
A tanácskozáson természetesen szó volt vala
mennyi ImíI- és külpolitikai kérdésről és bár 
a szűkszavú hivatalos kommüniké semmit 
sem árull el a tanácskozás anyagáról, annyi 
azonban mégis kiszivárgott a 
hogy

annak középpontjában gróf Bethlen Ist
ién személyének a magyar külpolitikai 

életbe való bekapcsolása állott.
Emlékezetes, hogy amikor annak idején 

'Eckhardt Tibor lemondott a népszövetségi 
iödelegátusl tisztségről, már Gömbös Gyula 
al.kmi miniszterelnök szerette volna Bel Il
it ni megnyerni ennek a tisztségnek belől- | 
ti síre. Bethlen azonban belpolitikai okokra I 

hivatkozással annakidején nem volt haj
landó vállalni a népszövetségi födclcgátusi 
ti ztséget.

Most, tekintve. Imgy a népszövetség szop- 
i iberbcn k< zdődő ülésszakán Magynroi szá- 
g< t különösen érdeklő kérdések is kerülnek 
napirendre és tárgyalni fognak olyan pro- 
i | mákat, amelyek a legközelebbről érintik 
a v< lünk haráts ígos viszonyban álló Olasz 
. g< i, fontos, hogy Magyarorszi got a 
n.pszövetség előtt megfelelő európai tekin
ti |vü állainlérüu képviselje.

(Írói Bethlen István minden szempont
ból és minden körülmények között leg
alkalmasabb ennek n tisztségnek betöl

tésére
és értesülésünk szerint a kérdés közmcgelé- 
.. • .... meg fog oldódni azzal, hogy Bethlen 
inast elvállalja a megbízatást.

tárgyalásról,

Mezőtúr, augusztus 29.
kv. 64 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap népgyülést tartott a 
független kisgazdapárt politikai szervezete. 
Több képviselő- és felsőházi tag jelenlétében

Eckhardt Tibor mondott több mint egy 
órás nagy politikai beszédet.

Mindenekelőtt ti falu népének sorsával fog
lalkozott és kifejtette, hogy a földmivelö nép 
nyomorának föoka, hogy a falu lakossága 
nem volt öntudatosan megszervezve. Ha a 
nép öntudata gyarapszik, akkor erősödik 
politikai súlya is és megdönti a nagy vagyon 
hatalmát.

Lehetetlen álláspont az, amely éretlen
nek tartja a népet a titkos választójogra. 
Kifejtette, hogy igazi keresztény politikát 

folytatnak és elutasítanak minden szélsősé
ges, szertelen, tisztességtelen diktatúrát fel
fogást.

A most elkövetkező hat hónap alatt dől 
el, hogy a titkos választójog beteljese

dik-e.
Azzal foglalkozott ezután, hogy kik ellenzik 

|a titkos választójogot. Egyrészt azok a „ki- 
öregedett, betokosodolt fejű emberek," akik 
a mull századból maradlak itt, másrészt az

élharcos rendszer emberei, akik pénzért po
litizálnak. De ellenzi a titkos választójogot 
a nyilaskeresztes mozgalom is, amely a 
népnek felülről való dirigálását akarja.

A levlfézíett rendszer lovagjai titokban 
szövetségben állnak a nyilasokkal.

Ezek az egy vezér elvét hirdetik. Miféle le
becsülése a nemzetnek, valóságos nemzet- 
gyalázás annak hangoztatása, hogy ebben 
az országban csak egy okos ember van. Azt 
látja egyébként, hogy egy pártban sincs any- 
nyl vezér, mint a nyilastáborban. Lehetet
lenség, hogy egy nyilas uralom helyesen 
kormányozhasson, inért ha a nyilasok elé
gedetlenek vezérükkel, akkor azt revolver
rel kell lelőni, mert szavazásra nem kerül
het sor.

Tiltakozik a gondolat ellen, uniely kül
földi recepteket akar itt megfőzni.

Viharos tapssal fogadták a beszédet, amclj- 
után Matolcsy Mátyás képviselő és Vásáry 
József felsőházi tag szólalt fel, majd Dinnyés 
Lajos utalt arra, hogy nemcsak Debrecen
ben, de Keszthelyen is kitermellek olyan 
embereket, akik a nép adófllléreibőf dóri- 
dóztak.

k | A kisgazdapárt lurkevei gyűlése a nagy 
n I esőzés miatt elmaradt.

sárnap elutazott delegátusok részére. A vo
nat indulása előtt beszélt a Hétfői Napló 
munkatársa

BÁRÓ LÁNG BOLDIZSÁRRAL,
aki büszkén emlékezett meg arról, hogy 
ilyen szép számmal indulnak magyar tör
vényhozók a párisi konlerenciára.

■— Fontosnak és parlamentárizmus 
szempontjából nagyjelentőségűnek tartom 
ezt — mondotta —, mert az ilyen konferen
ciák mindig egyengetik a nemzetek közötti 
jó viszonyt, á törvényhozók összemeleged
nek régi külföldi barátaikkal és uj baráto
kat szereznek. Ezek azután

nemcsak az ő személyi barátaik, ha
nem országuk barátai is.

Egyik fontos pontját a tárgysorozatnak 
magyar felőadó referálja: búró Szterényi Jó
zsef tart előadást a Dunamedence gazda
sági vonatkozásairól. Nem kell hangsúlyoz
nom, hogy milyen nagyjelentőségű ez a 
kérdés ránk, magyarokra nézve. Harminc
egyedikén kezdődnek meg a bizottsági tár
gyalások és elsejétől hetedikéig fognak tar
tani a plénum előtti tanácskozások. A bi
zottsági tanácskozások közül különösen 
fontos az, amely

a nemzetek közötti szellemi együtt
működés

ápolását tűzte ki céljául. A francia vendég
szeretetnek gyönyörű megnyilvánulása az a 
fogadtatás, amit előkészítettek számunkra. 
A tanácskozások után, nyolcadikén Le Hav- 
reba kirándulunk, hogy megtekintsük a kék
szalagos „Nor :iandie“-t.

Beszélgettünk a pályaudvaron Kertész 
Miklós országgyűlési képviselővel is, aki 
ugyancsak a nemzetek közötti együttműkö
dés és

a békés atmoszféra 
megteremtésének fontosságát hangoztatta és 
kijelentette, hogy az Interparlamentáris 
Unió szelleme azt parancsolja, hogy Európa 
térjen vissza Briand elgondolásaihoz.

Vasárnap elutaztak a párisi 
interparlamentáris konferenciára 
a magyar törvényhozók

Ebben az esztendőben Párisban tartja 
nemzetközi konferenciáját az Interparla
mentáris Unió. Az értekezleten részlvesznck

a világ valamennyi parlamentáris álla
mának delegátusai.

Gyula, báró Vojntts Miklós és Grccsák Ri- 
cb.árd.

Két elsőosztályu vagont rezerváltak a va-

A szélsőségek legújabb 
tervei

\ szélsőségek, azaz a „láthatatlan front- 
I: : ' tartozó frakciók tagjai a szeptember 
í'j ín, h Hungáriában tartandó vacsorára 
k s. lihxlnek. Azt hangoztatják, hogy az 
1 kclakoina lesz, amelyen proktom ihii fog- 
i. k a szélsőjobboldal egységét és egyúttal 

közölni fogják art is. hogy ki lesz ni 
egyesült nyilaspárt vezére.

A nyilas szervezkedésről még egy feltűnő 
hír van forgalomban: máris megkezdték a 

. g( ■ amf'ici"t «: rqt;r.'<;;ií hall-
'i'ttok körében és a közelgő tanévben

minden eddigit felülmúló zavargásokat 
akarnak rendelni a főiskolákban.

A multévi budapesti konferencia mintájára 
nem limitálták a delegátusok számát. Ma
gyarországról összesen huszonhárom ország
gyűlési képviselő és felsőházi tag vesz részt 
a tanácsokzásokon. Ezeknek jelentékeny ré
sze vasárnap délután utazott el Budapest
ről báró Láng Boldizsár országgyűlési kép
viselő vezetésével. A Parisba utazó magyar 
delegátusok névsora a következő: báró Láng 
Boldizsár, báró Szterényi József, 
Ernő, Éber Antal, gróf Eszterházy 
Bcsscngep Zénó, Biró Pál. Görgey 
Lakatos Gyula, Kenéz Béla, Illés 
Btfchinger Munó, Kertész Miklós,
Anna, Krödi-llarrach Tihamér, Terbóc: 
Imre, Konkoly-Thcge Kálmán, Antal István. 
Törley Bálint. Mándy Sándor, Somogyváry

Visnyu 
Móric. 
István. 
József, 
Kéthly

r.ívji.

Kínos incidens 
a hadirokkantat 
bajai ünnepén

Baja, augusztus 29.
f.4 Hétfői napló tudósit ójának tele

fon jelentése.) A HONSZ bajai csoportja 
vasárnap tartott a hadirokkatnzászló felava
tását, melyen József főherceg is megjelent. 
Az ünnepséget a Déry-kertben tartották meg; 
itt József főherceg nagyhatású beszédet mon
dott a magyar katona vitézségéről.

Mialatt az ünnepélv folyt, a város főterén 
kínos incidens történt. Gugánovic.s György 
hetvenszázalékos hadirokkant nagy botrányt 
rendezett a főtéren, majd a városháza elé 
rohant és

botjával beverte a városháza földszinti 
ablakait. Egymásután tizenkét ablakot 

zúzott be.
Gugánovicsot előállították a rendőrségre. Itt 
azt vallotta, hogy elkeseredésében rendezte, 
a botrányt. Annakidején lemondott a hadi
rokkant-járulékáról, mert

jómódú ember volt, később elszegénye
dett

és ekkor hadirokkantsegélyért folyamodott, 
de nem tudta megkapni. ,

Gugánovicsot elbocsátották a rendőrség
ről, de az eljárás folyik ellene.

Testi és szeliemi kimerültség, 
korai öregedés, magas vérnyomás 

iiidos swsyiiMö 
Juvenius rádmos 

fUrflöl
Miksák

A kibővített gyógyosztály a legnagyobb 
forgalmat is zavartalanul tudja lebonyolítaniI
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Tö Kiég verekedést 
rendeztek Újpesten 
a nyilasok

A korzó inzultált publikuma alaposan elverte 
a zöldinges legényeket, akiknek vezetőjéről 
a rendőrség lehuzatta az egyenruhát

Az újpesti Árpád-utcában, Újpest korzó
ján, vasárnap délben békésen sétálgatott a 
publikum. A vasárnapi korzózást azonban 
egy óra tájban botrány zavarta meg. Az 
Isíván-ut sarkán négy fiatalember állt meg: 
Vn/i Sándor szobafestő,

a nyllaskeresztesek közismert forma
ruhájában, zöld ingben, bőrövvel, nyak

kendőjében nyilas jel vénnyel
és mellette három társa, Szlavils Márton 
iparos, Kribák János gyárimunkás és A/es- 
singer László munkás, ezek hárman civil
ben, de zöld ingben.

A zöldingcs fiatalemberek előbb félhan
gos, azután

egyre hangosabb megjegyzéseket tettek 
a sétálókra, sértő megjegyzéseik a nő

ket sem kímélték.
A publikum végre megsokallotta a dolgot 
és Janovics János piaci árus rendre utasí
totta őket. A nyilasok erre Vali Sándor ve
zetésével Janovicsra támadtak, az nem 
hagyta magát, a publikum is beleavatkozott

Revolveres-bicskás párbaj
egy állatkínzó kocsis bandája és a rendőr között

Szombaton délután jelent meg a belügy
miniszter rendelete az állatkínzók ellen. A 
belügyminiszter uj rendelete arra utasitotta 
az ország egész rendőrségét, hogy az állat
kínzó kocsisok ellen soronkivül és szigo
rúan járjanak el. Az újságokon, amelyek 
a rendeletet közölték, alig fáradt meg a 
nyomdafesték, máris példátlanul botrányos 
esemény játszódott le, amely éppen azt 
mutatja,

mennyire ideje volt már, hogy végre 
megfékezzék a lelketlen és embertelen, 

állatkínzó kocsisokat!
Vasárnapra virradó éjszaka a Ferencvá

rosban, a Tűzoltó-utcán át hazafelé tartott 
egy polgáriruhás rendőr. A Thaly Kálmán- 
utca sarkán lófogatu kocsi jött vele szem
ben. A súlyosan megrakott kocsi bakján 
Balizsi János 34 éves kocsis ült. Szemellát- 
halóan ittas állapotban volt és dühösen ká- 
romkadva, ö lőtte-verte a nehéz rakomány
nyal birkózó lovat.

Egyik ütés a másikat követte, végül 
szerencsétlen állat összerogyott.

'Balizsi most már legurotl a bakról és 
verte tovább. A rendőr megelégelte a

a

U£V 
dol-

1 ww a mm mw
2 remeK dala

flörtjei
szerelmei 

kalandjai 
a Montmartre-on, a Montparnasseon, 
egy svájci szállodában, a davosi jég

pályán, és egy liáiófülkében

GLAUDETTE 
COLBERT 
szenzációs uj vigjátékában:

PflfflZSBAfl 
SZÜEIia BELÉD!

Bemutatja csütörtöktől

C o R S O
 Paramount-film

a dologba, általános verekedés kezdődött, 
amelyben legalább harmincán vettek részt. 
Néhányan a nyilasok mellé álltak,

az inzultált publikum azonban felhábo
rodásában alaposan helybenhagyta 

őket.
A pár percig tartó tömegbotránynak a kö
zeli rendőrök megjelenése vetett véget.' 
gumibottal oszlatták szét a tömeget és a 
négy nyilast előállították a kapitányságra, 
de előállították Janovics Jánost is.

A kapitányságon konstatálták, hogy Vali 
Sándor tilos ruhát visel, a belügyminiszteri 
rendelet értelmében ilyenfajta formaruhát 
viselni nem szabad. Azonnal felszólították, 
hogy öltözzön át. A lakásáról civilruhát 
hozattak,

leszedték róla a formaruhát és át kel
lett öltöznie civilbe.

Igazoltatás után az öl előállított embert 
bocsátották. Kihágásért folyik ellenük 
eljárás, Vali ellen külön eljárás indult 
formaruha viselése miatt is.

el- 
az 
a

got, odament és erélyesen rászólt a ko
csisra, hagyja abba a kínzást. Balizsi Já
nos, ahelyett hogy szótfogadott volna, még 
neki állt feljebb, a rendőrnek támadt, majd 
a nagy lármára valahonnan odakerült Ba
lizsi felesége is és most már kelten álltak 
szemben a kötelességét teljsitő rendőrrel. 
A rendőr elhárította a támadást, mire 
Balizsi a feleségével együtt berohant a kö
zeli tűzoltó-utcai IVrísz-féle vendéglőbe. 
Balizsi a küszöbről még visszakiáltott:

— No, zsaru, gyere utánam, ha kedves 
életed!

A rendőr természetesen nem hagyta ma
gát, utánukment, hogy igazoltassa őket. A 
kocsmában nyolc-tiztagu társaság ült, leg
többen kocsisok, akik már valamennyien 
alaposan felöntötték a garatra. Mikor meg
hallották, hogy barátjuknak rendőrrel van 
valami kellemetlensége, a védelmére kellek. 
A rendőr nem sokat teketóriázott, elő 
akarta állítani Balizsit, mire a kocsis mell
bevágta, a ferencvárosi legények pedig föl
ugrottak az asztaltól,

kések, bicskák villantak meg és már 
ugy látszott, hogy a rendőr véresen ma
rad a vendéglő padlóján, de bátran 
szembeszáll! a támadókkal, majd ami
kor már komoly veszélyben forgott 

az élete, revolvert rántott
és riasztásul a padlóba lőtt.

A revolverdörrenésre a kocsmába rohan
tak a közelben szolgálatot teljestiő rend
őrök, akik azután megfékezték Balizsit és 
a bandáját. Balizsi Jánost előállították a 
főkapitányságra és hatóság elleni erőszak 
címén letartóztatták, a barátai és a felesége 
ellen pedig eljárás indult.

Auíokarambol 
az Andrássy-iiíon: 

négy sebesült
Vasárnap délután az Andrássy-ut és Baj- 

za-utca sarkán egy teherautó, amelyet Wie- 
dél Gyula sofför vezetett, összeütközött 
Horváth Ferenc sofför BO. 203. rendszámú 
taxijával.

Horváth és a taxi egyik utasa, Szálai 
Béla nyomdász súlyosan megsebesült, 

őket a Rókus-kórházba vitték a mentők, a 
másik két utast. Fürst Rezső nyomdászt és 
feleségét, akik könynebben sérültek meg, a 
helyszínen kötözték be. A rendőrség vizsgá
latot indított, hogy megállapítsa, ki felelős 
a karambolért.

1.2,3. a. 5.6.7 POFOK
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Kémeri Nagy Imre
a magyar nácik 
országos főszervezője

A jobboldali szélsőséges mozgalmak ál
landó cpizódistája Kémeri Nagy Imre, a 
magyar náci mozgalomban a Turul ellen
zéki diákvezére, most főszerepet kapott.

ö lett a Balogh Tstván-féle nyilaspárt 
országos főszervezője.

Kémeri Nagy Imre neve az utóbbi évek 
során majdnem minden szélsőséges meg
mozdulásban szerepelt. Közéleti szereplését 
tulajdonképpen az Esti Kurír szerkesztősé
gében rendezett véres botránya indította 
el. Azóta csak egyszer foglalkoztatta, rövid 
idővel ezelőtt a nyilvánosságot, amikor egy 
nyári éjszaka Kispesten a nyílt utcán

az intcrnacionálét énekelte elvbarátai 
társaságában.

Azóta is többször bukkant fel neve a nyilas 
frakciók csatározásaival kapcsolatban, 
azután

vezető szerepre szemelték ki.
ifj. Balogh István pártjában.

A párt hivatalos lapja, a Szittya 
vasárnap ez üggyel kapcsolatban a követ
kező megbízást publikálta:

Most

Kűri

Ártatlanul gyilkossággal 
gyanúsítottak Bécsben egy magyart

A budapesti rendőrség alibije mentette meg!
A főkapitányság bűnügyi osztálya vasár

napra gyönyörű munkál fejezett be. Nem 
bűnözőt fogott, hanem

precíz és buzgó munkával valósággal 
az aka.sztófa árnyékából mentett ki egy 

ártatlanul gyanúsított embert!
A bécsi rendőrigazgatóság néhány nappal 

ezelőtt átiratot küldött a főkapitányságnak. 
Az átirat szerint St. Pőltenben május 7-én 
meggyilkolva és kirabolva találtak egy jó
módú földbirtokost. A bécsi rendőrség az
óta kereste a tettest. Több embert is gyanú
ba fogtak és mindig újabb és újabb razziák 
következtek. Most, több mint három hónap
pal a gyilkoság után

megint gyanúsított került horogra: Vi
rág György 37 éves hódmezővásárhelyi 

származású napszámos.
Az adatok szerint Virág a gyilkosság nap
ján St. Pollenben tartózkodott. Kétségbe
esetten tagadott, de a vallomásában egy 
súlyosnak látszó passzus volt. Virág György 
azt állította, hogy május 5-én utazott cl 
Hódmezővásárhelyről és egyenesen Ausz-

Asziányi Károly
vigjátékában

Uf 1938-as
PNI1IPS
rcvdiók

t
Magy. klr. és udv. hangszorgyár
VII., Rákóczi-ut 60.

ország legnagyobb és legszebb rádlétermo

MEGBÍZÁS
Eddig is tanú silóit lelkes és törhetet

len magatartása alapján Kémeri Nagy 
Imre testvért az általam vezetett E. M. 
N. Sz. Párt országos szervezésének ve
zetésével megbízom.

Kérem, hogy ifjú lelkének minden 
füzét, izzó magyarságát szentelje ma
radék nélkül ennek a szent nemzet
mentő munkának, amelyre Isten gaz
dag áldását kívánom.

Győzünk!
Budapest, 1937. évi augusztus hó 

29-én.
Testvéri köszöntéssel 
ifj. Balogh István, 

országgyűlési képviselő
A lap kommentárokat fűz a kinevezéshez 

és méltatja Kémeri Nagyot, majd igy fejezi 
be a dicshimnuszt:

„Nekünk győznünk kell, mert velünk 
a Szentháromság egy igaz Isten."

Most már csak az a kérdés marad hátra, 
mit szól mindehhez gróf Festetics Sándor, 
ifj. Balogh István riválisa.

$

trióba ment,
ezzel terhelőm vallott maga ellen, 

mert hiszen akkor a gyilkosság idején már 
Ausztriában tartózkodott.

A bécsi rendőrség köteles gondossággoi 
előbb még adatokat kért a magyar rendőr
ségtől. A főkapitányságon megindult a nyo
mozás és nagy meglepetésre kiderült, hogy,

Virág alaposan tévedett, még pedig a 
saját kárára.

Megállapították ugyanis, hogy összezavarta 
a dátumokat, nem utazhatott el május 5-én 
Ausztriába, hanem még május 10-én is Bu
dapesten dolgozott egy kertészetben, tehát 

semmi köze sem lehet a St. Pőltenben 
három nappal előbb történt gyilkos

sághoz.
A főkapitányság azonnal rádiograimt 

küldött Bécsbe és értesítette az ottani rend
őrséget a hiteles alibiről. Ezzel a tökéletes 
munkával tisztázta Virág alibijét és megmen
tette az ártatlanul veszélyes helyzetbe ke
rült magyar munkást.

Csütörtökön kizárólag

URÁNRA
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’ ’4 fcl.sötizezer nagy társasági szenzációi 
lAstuto Flaminia hercegnő és llcniczky 
'György házassága. A Kisnapló anyakönyvé
be ezennel hitelesen bevezetjük az ifjú pár 
adatait. A vőlegény micsinyei, beniczi és 
yirlbóezi lleniezky György huszonnégyéves, 
nemrégiben szerezte meg a doktorátust, 
egyébként gazdálkodó. ,4 menyasszonya tel; 
'jes nevén: Flaminia Astuto dei ducid dl
J.uechcsi, az egyik legelőkelőbb történelmű 
íievű olasz család sarja. Az édesapja már 
régebben meghalt. A herceg özvegye Feich- 
ti nyer bárónak, Bosznia-Hercegovina egy
kori pénzügyi kormányzójának a leánya. 
’J érje halála után Magyarországra költözött, 
itt másodszor férjhezment dr. Báthory Jó
zsefhez. Első házasságából kél láng szüle
tett: Flaminia hercegnő és a nővére, Bcala 
•Maya hercegnő. Bcala Maya hercegnő szob
rászművész, ö mintázta Mussolini római 
.szobrát. Különben már férjes asszony, ő is 
Budapesten kötött házasságot, Szomjas 
Gusztáv volt főispán fiához. Szomjas 
'Györgyhöz, az OKI! főtisztviselöjéhez ment 
feleségül. Flaminia hercegnő ünnepelt és 
J.örűlrajongolt szépsége a budapesti társa- 
sápnak. Szombaton a Várkápolnában tart- 

‘•ják az esküvőt, olyan fénnyel és pompával, | 
amilyenre évek óla nem volt példa. A’ef7j/-| 
ven koszorúslány és vőfély vesz részt a nó«r-| 
menetben. A menyasszony tanúi József 
renc főherceg és lliccardo Astuto herceg, 
Erii reá volt kormányzója, a vőlegényé pedig 
Jvády Béla, a NÉP elnöke és Beniczky Ele
mér. Pignatelli di Monlecalvo herceggel az 
élén ott lesz az esküvőn a budapesti olasz 
kolónia valamennyi előkelősége, sokan jön- 
Hck Olaszországból is és természetesen ősz- 
fzcsercglík a legelőkelőbb magyar társaság 
i*.  Igazi nagy, dlszmagyaros, egyenruhás, 
diplomata frakkot esküvő les:, a budapesti 
jtzalónokban a vasárnapig befutott kémje- 
leütések szerint száznál 
'toalett készül szombatra.
risba megy nászúira, 
telepednek le, ott gazdálkodnak a férj 
'tokán.

több, káprázatos 
A fiatal pár Pá- 

utána Egereseidben 
.............................bir-

II.
V) „kollégát" kapnak a 

'tulajdonolok: Montenuovo 
ergné ötemeletes bérpalotát 
utcában.

ház- 
her-

belvárosi 
Nándorné 
építtet a Váci-

feleségén Pólya 
végre a Park-

r HE
„jöjj, Pdris vári..." Ezt a ragyogó, uj 

JlozMivai-slágcrt énekli Miss Arizona a párisi! 
vllágkióllitás rcvüjclcnctélien, az Arizonai 
uj műsorában, melynek egyik látványossága 
Misg Arizona pazar kosztümje, mely a ki
világított EiíTei-tornyot ábrázolja.

IV.
' ’4 krisztinavárosi plébániatemplomban ér- 
dekcs esküvő lesz. Báró Ilenz Oltó ucrér- 
;rnagy és Csákig Ilona grófnő lányát, «/b- 
'J.roni Bcnz Éva bárónőt pereli oltárhoz </r. 
Jlaviár Lajos, Békés vármegye tb. főszol-\ 
pabirdja, a híres galumblövőbajnok és ur- 
íopas. A házasság sporttal kezdődött: a 
menyasszony is kiváló galamblövő-bajnoknő.

V.
Grősz Emil professzor f 

tanár vakbélműtétct hajlott 
Szanatóriumban,

VI.
A szigeti Póló-búr előkelő 

Vök óin kérdezgette, mi lesz 
)>cri attrakciója és egyúttal 
legelték ezt a nevel; Bért Marshal. Szapáry 
Erzsébet grófnő, Szapáry Antal gróf, Dará
nyi Déláék, gróf Andrássy Mihályék. Esz- 
terházy András gróf mind azt mesélték, 
hogy a Riviéra szenzációja és csillaga 
Bért Marshal néger jazzdobos és fehér zon
goristája: All Roman.s. Evctovics János, a 
Póló-búr igazgatója gondolt merészet és na
gyot, boritokba zárt egy üres szerződés
blankettát és repülöposlával elküldte Can- 
ncsba Bért Murshal címére azzal, hogy a 
gázsirovatot töltse ki tetszése szerint. Szom
baton visszaérkezett a szerződés. Bért 
h(arshal nem szerényeké lelt szép kis sum
mát kanvaritolt a gázsirovalba, de szeptem
ber elsején már itt lesz és ragyogó gála
est keretében mutatkozik be a Póló-bárban!

VII.
.4 művésznő, aki híres arról, hogy pf/uA- 

ran koptatja az anyakönyvvezrtő, majd n 
válőpürös biró küszöbét, a minap megint 
firjhezment. ezúttal filmeshez. A: csAnuő 
i tun egy h ttcl látogatóba trke:rlt a /<-/- 
jobb barátnője. Nagy esokolódzás, ölelgetés 
és megkérdezi a barátnő:

— Mondd, drágáin, jót mentél férjhez, 
ugye, pépre nyugodt révbe érkeztél Hogy 
vagy meglégedve az inaddal*

._  Igazán végre boldog vagyok, ez a há
zasságom végre sikerült. Nagyszerű ember 
az uram, de még micsoda ember —, ezen
túl csak filmeshez fogok feleségül menni

BAKTER: Szopintom, nyaltatom, kedves 
Lcpcses szomszéd, látom, megen Pestiül 
gyünnek.

ÖRZSI: Onnan hál.
BAKTER: No akkor gyorsan mongyák el, 

mér taszajtolták nyugalomba a Manninger, 
meg a Vinlernic, meg a Smidlehner profesz- 
szór urakat?

LEPCSES; Ollan igényes az akar a lénia. 
Nézze hájjá, eccer annál a Méltányos Bobák 
Aulainál körösztölő vót. Persze ott vót a fél
falu, de nem igen futlak clhdczkcdni a va
csoránál, mer sok vót a vendég, kevés vót 
a hol. Hát Méltányos odalépett az öreg Leh- 
benfö Tóth Ráfclhoz, aki ippen kétpofára 
tülekedett c' jókora sunkacsülökvcl s főszó- 
litotlu, hogy ággyá át a belit másnak. — 
„Mér?" — aszongya Lehhentő, —> „iszen 
még alig ettem!" — „Hány esztendős ma
ga?" — kérdezte a házigazda. — „Nyócvan- 
ketlő“ — monta az öreg. — „Akkor mán 
ippen ölöget evett!" — szólt Méltányos és 
nyugalomba kűtte.

BAKTER: Nono, hát hiszen. De vájjon 
mit szólnak a betegek?

LEPCSES: L’gyhiszem aztat, amit Jég
aszaló Bogya Pál. Mer bent fekütt a klini
kán operálás végett, oszt e*  fiatal doktor kér
dezte, bcléegycznc-c abba, hogy ü operájja 
meg. — „Jobban szeretném" — monta Jég
aszaló, — „ha a híres Adáriy professzor úr 
mártaná belém a bicskáját." — „Akkor ini 
fiatalok micsinájjunk", — förmett rá a dok
tor, — „ha meg akarunk élni?" — „Hót" 
— vonta vállát Jégaszaló, — „operáltassák 
magukat szintén az Adánnyal!"

ÖRZSI: Jól monta.
BAKTER: Jól bizony. Oszt árral mi hir, 

hogy Kína órszágba c‘ japány repülő lclütle 
nz angol nagykövetet?

ÖRZSI: Le bizony. Mer aszhitte valami 
kinftji vezérkari egyén.

BAKTER: Ugyancsak megbánhatta eztet 
a tetclit.

LEPCSES: Ki tuggya? Eszembe jut, hogy 
eccer a pápóczi sujszter, ndVc szerint Ugrik 
Csépánv Gyula, igen fölzándorodolt az inasa 
ellen s markába fogván fi‘ másfélkilós kapta
fát, tejjes crőhiil odavágla a fejihöz. Igen 
ám, de a hunezfut kölök gyorsan lesúnyta 
a nyaka gombóccát s a lövedék igenyessen 
orron trafálln az ajtón belépő adó-végre- 
hajlót.

ÖRZSI: Képzelem, hogy odavót szegény 
sujszter. Mit mondott?

| LEPCSES: „Hál" •— aszongya — „igy is 
jó!"

BAKTER: Nono! — Arrul mit hallottak, 
hogy mán a llungya szövetkezetrül is azt 
írják: zsidóbérenc?

I ÖRZSI: Pedig u Hangya kajbált legjobban 
az izrajlita kereskedők ellen.

210 cm széles

;,;:s som sw
csipkeszövettel és színes hímzéssel készen. p WMWW

(Lipótvárosi Fonal Rt., Szent István-körut 25.

ŐSZI ÉS TÉLI KALAPREJTÉLYEK
A kalapdiktátorok igen jókedvű 

emberek és ha valami mókás dolog 
jut eszükbe — az asszonyok fejére 
rakják. Ez a gondolat született meg 
agyamban, amikor azt a hajószerü, 
elol-hátul 5—41 cm spiccben végződő 
vclurkalapot megpillantottam. A spicc 
a fülnél csepp karimában konvul fel, 
a tetején zsandárkakas toll diszlik, 
azonban ez sem egyenesen, hanem 
derékban mcghajlitva.

Szörnyen szép volt!
A kalapkreútorok kedélyes hangu

lata azonban nem gátolhat meg engem 
abban, hogy rövid vonásokban, de, a 
témához mérten elég komolyan ismer
tessem az ősz és tél kalapdivatját.

A kalaptetők általában magasak, 
szögletesek, gyakran turbánszerüen 
csavartak.

párasát a 25 e'!?5 lubiieum ar«[-SOlTáWi raáööi laROJcsűtihaa 
iHttUdi i&iúiitá ss’fHw.sh.'m*"

LEPCSES: így szokott az lenni. 
Cseplészen lakik az a Csaboda János, 
szatócsüzletet nyitóit. De igen rosszá ment 
sora, mer a falubéliek a Vajsznál, meg a 
Kónynál vasallak. Eccer aztán Csaboda föl
lazította a népeket, hogy szániojjanak le a 
zsidókkal, törjenek be a bóttyukha s hor- 
gyák cl az árújukat. Úgy is lett. Csak avvót 
a baj, hogy e*  csomó embernek nem jutott 
semmi tehátlan benyomultak. CSabodához s 
egyikük elkajútotta magát: — „Le a konie- 
nista zsidókkal, éjjen a haza, minden a 
miénk!!!" — „Hejnye a tátintóját neki!" — 
sajdult föl Csaboda — „iszen maguk tugy- 
gyák, hogy én böcsüleles jobboldali körösz- 
tény honfi vagyok!" — „Nem sértő szán
dékkal mongyuk" — nyugtatta meg az a 
Bombás l’ctró Mártony, —■ „de hát mégse 
akarjuk szó nélkül csinálni a fosztogatást."

ÖRZSI: Bizonv bizony, aki illeti viharos 
időbe a szomszéd házára repítli a vörös ka
kast, számíthat rá hogy a saját födele is tü
zet fog.

BAKTER: Hajaj! S abbul mi igaz, hogy7 
a jövőbe nem engedik politizálni a miskó- 
czi oskoiás ifjúságot?

ÖRZSI: Ez is ollan dolog, hogy pórul jár
hatnak, akik tclehazuggyák a gyerekembe
rek fejit.

LEPCSES: Ippen mint az a Belterjes Czo- 
bák Gáspár. Vén barom létire e*  tizenöt esz
tendős süldőjányt vett feleségül. Persze a 
kis menyecske csak várt, várt, de egy nap 
megkérdezte a nyámnyila öreg párjaiul, 
hogy hát mikor lesz mán kisgyermekük. — 
„Máj ha hoz a gólya" — inonla Belterjes 
Czobák. No, harmadnap a fiatalasszony gal
léron fogta aztat a nyalka Gólya Sándor s 
mérgesen rúripakodoll: — „Itt nz ideje, hogy 
tejjesíccse a kötclcsségit, mer én gyerek nél
kül nem tudok élni!"

ÖRZSI: Igaza is vót. Oszt gyerünk aptya. 
BAKTER: Várjon csak. Mit hallottak ár

iul I.epcscs szomszéd, hogy Pesten nem 
lesz mán az oskolába palatábla?

ÖRZSI: Igen, mer Ilóman apánk eltiltotta. 
BAKTER: Ha eltiltotta biztosan oka vót 

rá. De mán a műikor is meg akartam kér
dezni, mér mongyák aztat, hogy Hómon 
apánk?

ÖRZSI: Mer apaji szerctellcl gondosko
dik róliunk.

LEPCSES: Emil eszembe jut, hogy mi
kor Daruváron temették a pógármeslert, a 
pap igen gyönyörű szép beszédet kanyarított 
n sir fölött. — „Rettentő sokat veszített a 
lakósság az elhunytban", — monta a főtisz- 
lelendö úr, — „mer apja vót ő az egész vá
rosnak, valóságos igazi édesapja..." —
„Mán az igaz" — szólt közbe Mágor János, 
-— „nagy szoknyabillegctö vót az öreg!" — 
Oszt Isten álgya.

p 3

Újra favorizálják a fejből kintülő 
formákat. Ezek között igen érdekes, 
amikor a homlok felett semmi nincs, 
csak a két szem felett kezdődik a 
jobbra, illetve balrahajló szarvszerü 
karima.

A legnagyobb divat az idén az 
úgynevezett samtvelur, azután a doubl 
és angoravclur.

Színben a bordó minden árnyalata 
vezet egészen le a koráiig. Mellette 
a főszin a barna és a zöld. De meré
szek vagyunk és horoszkópot állítunk 
fel télre és megjósoljuk., hogy a kala
pok 90%-a feketére, fog sötétedni.

Éa újra itt a toll. Ihaj, csuhaj! 
A kil és a kakastól), fejtetőn és szem 
felett. Uralomra jutott a zsinórdisz 
is csigaalakban, úgyszintén a rojt, 
vagy egyszerre mind a kettő. Magya- 
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vclurkalapot piros zsinór 
díszíti, amely átszalad a kalapon és 
váll felett északkeleten, délre gra\ i- 
túlva, piros rojtban végződik.

Átmenetre a bársony „megy” lég. 
erősebben, tető nélkül, csak egyszerű, 
de azért raffinált összeállításban. Azt 
hiszem, ezt a formát a férjek szeretik 
legjobban, mert a praktikus asszony 
a fiókjában heverő fekete bársony 
övből vagy szalagjából könnyen állít
hat össze ilyfajta kalapot. Nem is kell 
hozzá más, mint egy nagy fekete 
fátyol.

Apropos! Fátyol! Igen-igen erős 
fátyoldivat lesz télen is, araikor majd 
ismét a tokkok kerülnek felszínre, 
akarom mondani a fejtetőre.

(Dr. Dóval né Erdős Bősbe.)
♦

Értékes kalapinterjunkat a Párisitől most 
inzaérkczclt Havas Bőikétől (Terét körút 

24/B.) nyertük, akinek a legcsodásabb eredeti 
modelljei felett estünk bámulatba. Havas Böske 
kalapszalonja ma mar fogalom az elegánsan 
öltözködő hölgyek körében. Vigyázat! Fiók, 
üzlete nincs!

bt

♦
.4 Kálviniért Fenyves Áruházba Is megórkez. 

lek már az őszi és téli kalapujdonságok. Bá
mulatos, hogy mennyi szép, divatos kalapot 
bnlmoztak össze a kalaposztályon és milyen 
olcsó árért. Csak kóstolónak közlünk néhány 
adatot; soletin-kalap 6.80, nyúlszőr 12.89, filc 
5.80 és 6.80. Posztókalap 4.80 és bársony 3.90 
és 5.80. Ezek az árak, azt hiszem mindennél 
többet árulnak el...

Ki törte fel sikerrel 
a ^Dióhéjai4? 
lila 'befejeződik a 200 
pengős keresztrejtvény 
pályázatunk

Kilenc héten át közöltük rejt vény verse
nyünk keresztrejtvényeit. Kilenc héten át 
kellett olvasóinknak, akik a pályázaton 
résztvettek, -z egyes rejtvények ntitokza*.os “ 
sorát és ennek alapján az igy megtalált mii
nek címét felderíteniük.

A kilenc bélig tartó verseny — n mai 
számunkban közölt rejtvénnyel — befejezést 
nyert és elérkezett az Ideje annak, hogy a 
megfejtéseket legkésőbb szeptember 8-éig 
be kell postán küldeni vagy hozni szerkesz
tőségünkbe. A megfejtést tartalmazó papír
lapon tüntesse fel a pályázó pontos nevét 
és címét.

Mindenkinek mellékelnie kell 9 darab tel- 
szószerinti o«4mból kivett Dióhéj-szelvényt 
(lásd a második oldalon!).

A megfejtéseket a Hétfői Napló szerkesz
tőségének (.Budapest. Erzsébet-körut 28, II. 
cm.) kell címezni. A borítékra kérjük fel
tűnően ráírni: Dióhéj.

Csuk ezen szabályoknak teljesen megfe
lelő megfejtések vesznek részt a pályázat
ban, melyen a következő rendkívül értékes 
jutalmak kerülnek kiosztásra:

Első dij: 200 pengő készpénzben.
Második dij: egy kitűnő gramofon leme

zekkel.
További jutalmak:
200
100
100

50
50

értékes könyv, 
üveg kölni, 
szappan, 
doboz csokoládé, 
mozi- és színházjegy.

— Villamos főzési bemutató. A Honvéd-utca
22. sz. alatt, az Elektromos Mii bemutató kony
hájában hétfőn, csütörtökön és pénteken <1. e. 
*/jÍ0 órakor gyümölcsbefőzést. rétes, puddiiu?, 
hal. különféle tészták és busók készítését mu
tatják be. Belépés, ruhatár díjtalan.

NYILT-TÉR
E rovatban köröttekért nem vállal felelé’síget sem S 

szerkeiztöséR. sem a kiadóhivatal.

Rfiyi8atk®aEat.
A közönség körében nyugtalanságot kel

lett, hogy szérumos és vírusos sertések húsa 
kerüli egyes hentcsóruíizlctekben forgalomba. 
Alulírottak kötelességüknek tartják a t. f(b 
gyaszlókCzönséggel tudatni, hogy üzleteik
ben szérumos és vírusos sertések busát <' 
azokból készüli kolbászféléket eddig sem 
hoztak forgalomba és ezután sem fognak 
forgalomba hozni.

v'-auch Kolbá.szárugyár
Részv. Társ.

Fklsclicr Rezső 
Kolbászúrugyára 

Zeldl Bészv. Társ.
Kolbászúrugyár 

Hainti Béla Részt. Társ.
Ko.bászárügyóra 

Kozma Testvérek Rtszv. Társ.
Koíbúszárugyára
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Nagyarányú valutasibolást 
és áracsempészést követett el 
egy pesti textilkereskedű

A megszökött Földes-Frledmann Sándort keresi a rendőrség
Csak nemrég leplezték le Rappaport István 

Csapi kereskedő nagyszabású valutacsem- 
pzését, máris újabb hasonló bűnügyben in
dult nyomozás.

A budapesti főkapitányságra és valuta
ügyészségre bizalmas bejelentés érkezett, 
amely

egy nagyarányú árucsempészés és valufa- 
sibolás leleplezéséhez vezette cl a nyo

mozó hatóságokat.
A valutarendőrség detektivjei Szabolcs 

megyében, Hajdú megyében nyomozlak és 
jgy állapították meg, hogy egy textilkeres
kedő vezetésével és irányításával követték 
el a valutarendeletbe ütköző bűncselekmé
nyek sorozatát.

Földes-Frledmann Sándor textilkeres- 
kedö szervezte meg a csempészbünszö- 

vetkezetet.
A 36 esztendős Földes-Fricdmann Szatmór
ról került Budapestre. Itt textilüzletet ala
pított, de rövidesen feladta üzletét és eltűnt 
Budapestről. Ismerősei és hozzátartozói ugy 
tudták, hogy vidéken ügynökösködik, való
jában azonban egyre nagyobb arányú áru
csempészéssel foglalkozott.

Földes-Fricdmann Sándor
Debrecenből*  Nyíregyházáról, Nylráb- 
rányból mázsnszámra csempészte a tex
tilárut, bőrárut Romániába bűntársai 

segítségével.

Éjnek idején folyt a nagyarányú csempészés. 
Később már hatalmas áruraktárt rendezett 
be Debrecenben Földes-Fricdmann és a rak
tárban közel ötvenezer pengő értékű áru várt 
szállításra.

A nyomozás azt is megállapította, hogy a 
rendszeres és egyre nagyobb méretű áru
csempészés nagyarányú valutasibolással volt 
összekapcsolva:

a csempészésért kapott sokezer pengő 
értékű valutát Földes-Frledmann Sán
dor és bűntársai Magyarországra hozták 

és zugforgalomban értékesítették.
Kiderült az is, hogy egy fiatal nő is részt vett 
a valutasibolásokban és rendszerint ő adta 
cl zugár/olyamon a valutát Budapesten, 
Debrecenben, Nyíregyházán.

Miután mindezt megállapította a nyomo
zás, lázas hajsza indult Földcs-Friedmann 
Sándor után. Csakhamar kiderült, hogy

a veszedelmes csempészbiinszövctkczet 
vezetője megszökött az országból.

Vasárnap elfogatóparancsot adtak ki Földes- 
Friedmann ellen és ezt megküldték a szom
szédos országok rendőrhatóságainak. Az a 
gyanú, hogy a textilkcrcskedő Romániába 
szökött. Földes-Friedmann bűntársainak 
már nyomában van a rendőrség és 24 órán 
belül valószínűleg mind a rendőrség őrize
tében lesznek.

kétcsöves 
luxuskészülék

EKA
218U

luxus két
csöves

EKASUPER 
528 
öt-+- kettő 
csöves

b-.

Magy. kir. és udr.hangszergyírVIU MkOczi-ut 60.
Az. orBzáe legnagyobb 
és legszebb radiőterme

Telefonok:
13(5-068 
144-354 
137-708

V eszedel mes 
autós betörőket.
akik szombat éjjel teljesen kifosztották 
az innsbrucki országos utazási irodát 
és 100.000 schillinges zsákmányukkal 
állítólag Magyarországra menekültek

keres a rendőrség
Vasárnap reggel egy

másután három rádió- 
gram érkezett az inns
brucki rendőrségtől a 
budapesti főkapitány
ságra. A bűnügyi osz
tály’ vezetőjéhez címzett 
rádiogramok

nagyszabású betörésről számolnak be, 
amely az elmúlt éjszaka történt Innsbruck
ban.

Az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek 
álkulccsal behatoltak az országos utazási 
iroda ottani központi helyiségébe, feltörték 
az összes szekrényeket és fiókokat, azután 
a legmodernebb felszereléssel kinyitották a 
Wertheim-szekrény három acélfalát. A be
törők gumikeztyüvel dolgoztak és villany
fúróval nyitották fel a hatalmas páncélaj
tókat. Olyan ügyesen dolgozlak, hogy mun
kájuk után

a legkisebb áruló jel sem maradt hátra. 
A kora reggeli órákban értesült a nagy-. 
arányú betörésről az utazási iroda igazgató-1

sága és azonnal hozzáláttak a kár pontos 
megállapításához. Az. eddigi megállapítások 
szerint az éjszakai látogatók

102.000 scliilling értékű különböző va
lutákat vitték magukkal.

A kora reggeli órákban több bejelentés ér
kezett az osztrák rendőrhatósághoz és ezek 
a bejelentések azt látszanak igazolni, hogy 

a tettesek autón érkeztek Ausztria 
területére

és valószínűleg Magyarország felöl jöhettek 
és jól sikerült munkájuk után ugyancsak a 
magyar határ felé menekültek.

Az innsbrucki rendőrség két férfiről ka
pott személyleirást, akiket az éjszaka fo
lyamán az utazási iroda közelében láttak 
tanácskozni. Ezek a férfiak egy csukott 
autó mellett álltak. Minden valószínűség 
szerint ezek követhették el a nagyszabású 
betörést. A pesti rendőrség megtette a szük
séges intézkedéseket, hogy abban az eset
ben, ha a tettesek tényleg budapesti kassza
fúrók, vagy más nemzetiségűek, de mun
kájuk után ide menekültek, mielőbb kézre- 
kerüljenek.

Alvilági összeesküves 
budapesti detektívek ellen 
két nemzetközi zsebmetsző
elfogatása miatt

Az augusztusi nagy idegenforgalom ide
jén talpon vannak a budapesti főkapitány
ság detektivjei, hogy ellenőrizzék: nem szi
várognak-e Budapestre nemzetközi kalando
rok, akik a zavarosban halászni akarnak. 
Különösen a zsebmetszők üldözésével fog
lalkozó detcklivcsoport tagjai végeznek ilyen 
Preventív szolgálatot.

A detektívek a minap a A'cZch'-pályaud- 
varra érkező külföldi vonalokat tartották 
szemmel. A pályaudvar környékén cirkál
tak, amikor a villamosmegállónál

figyelmesek lettek egy feltűnő elegán
san öltözött párra.

Jobban szemügyre vették őket és nagy meg

lepetésre két régi „kliensüket" ismerték 
fel bennük, a férfi Bognár István negyven
hatéves ügynök, a nő Micsinszky Erzsébet 
harminchatéves varrónő volt, mind a ketten 
sok munkát adtak niár a rendőrségnek, 

a leghirhedlebb nemzetközi zsebmetsző 
nyilvántartásban szerepelnek és ki van

nak tiltva Budapest területéről.
A delcktivek nyomban arra gondoltak, hogy 
Bognár István és Micsincsky Erzsébet va
lami „munkára" készül. Odaléptek hozzá
juk és feltűnés nélkül, szépen, csendben a 
főkapitányságra akarták kisérni őket. Nagy 
meglepetésre azonban az elegáns pár fel
háborodott hangon, tökéletes német kiejtés
sel, németül tiltakozott:

— Kicsodák az urak? Hogy mernek min
ket molesztálni?! Átutazó vendégek vagyunk.

A jószemü detektiveket azonban nem té
vesztette meg a „német pár" erélyes fellé
pése. Nem sokat vitatkoztak velük, pár 
perc múlva már a főkapitányságon voltak. 
A detektivszobában egyszerre megtanultak 
magyarul és most már nem tagadták a ne
vüket, ellenben zajos jelenet következett. 
Micsinszky Erzsébet magából kikelve kiál
tott a detektivekre:

— Nem szégyenük magukat, ártatlan em
bereket hurcolnak meg, semmi rossz szán
dékunk nem volt, mit akarnak tölünk?

Bognár István pedig egyenesen a detek- 
livckre támadt és fenyegetni kezdte őket.

—- Mondják, nem voltak még maguk ki
készítve? — kiabálta — ne higyjék, hogy 
én félek. Nincs ellenem bizonyíték, cgy-két 
nap múlva szabad leszek. De vigyázzanak, 
mert

gajdeszbe küldjük magukat, ha az éle
tünkbe is kerül!

A detektívek nem sok ügyet vetettek a 
fenyegetésre, megírták jelentésüket, amely
nek alapján az ügy referense meghozta dön
tését: a Budapestről kitiltott, nyilvántartás
ban szereplő gyanús pár a toloncházba ke
rül, közigazgatási eljárás indul ellenük és 
eltávolítják őket Budapest területéről.

Bognár Istvánt és Micsinszky Erzsébetet 
rendőri fedezettel átküldték a toloncházba. 
Ugylátszott, ezzel le is zárult az ügy, de 
nem igy történt, meglepő dolog következett.

Az előállítást végző detektívek nevére a 
főkapitányság épületébe címzett gépírásos 
levél érkezett.

— Vegyék tudomásul, hogy Bognár 
István és Micsinszky Erzsébet a védel
münk alatt áll. Figyelmeztetjük magu
kat, hogyha búntódásuk esik és a ren
dőrség szigorúan jár el velük szemben, 
maguk fogják meginni a levét, egytől- 

egyik kikészítjük magukat!
A detektiveket nem nagyon izgatta a fe

nyegetőzés, de az első levelet második is 
követte, azután újabb és újabb fenyegető 
levelek érkeztek. Végül már az a gyanú 
merült fel, hogy a nemzetközi alvilág való
ságos összeesküvést szőtt Bognár István és 
Micsinszky Erzsébet leleplezői ellen és vak
merőségében már odáig megy, hogy

előre, nyíltan megírja, hogy rendőr
tisztviselők ellen gaztettre készül.

Ezért fölös óvatosságból nem dobták 
egyszerűen papírkosárba a névtelen fenye
gető leveleket, hanem szigorú nyomozás 
indult annak tisztázására, honnan érkeztek 
a levelek, ki a feladó és miféle titokzatos 
alvilági szervezet áll a fenyegető hadjárat 
hátterében.

Leszúrta 
a liázfeBUgyelöí*  
mert nem engedtek be 
menyasszonya lakásába

Vasárnap hajnalban 
egy vérző ember sietett 
a Bokor-utcában szolgá
latot teljesítő rendőr
höz.

— Popper Antal ház
felügyelő vagyok, a Bo
kor-utca 29. számú ház
ból — mondotta a férfi,
akinek a jobboldalából vastagon patakzott 
a vér. Egy fiatalember szúrt meg, biztos ur.

Tovább nem tudta folytatni előadását aí 
súlyosan sérült férfi, mert

a vérveszteség következtében ájulton 
esett össze.

Az őrszemes rendőr a legközelebbi tele
fonállomáshoz sietett és sürgősen kihívta .1 
mentőket. A mentőorvos megvizsgálta Pop
per Antal sérüléseit és megállapította, hogy] 

két szúrás érte,
az egyik jobboldali tüdejét érintette, a má
sik pedig ugyancsak a jobboldalon a bordák 
között érte. Súlyos állapotban vitték a ház
felügyelőt a Margit-kórházba.

A rendőr ezután elindult a Bokor-utca 29. 
számú házba, megnézni, hogy mi is történt 
ott tulajdonképpen. Az udvarban, nem 
messze a kaputól, egy dühöngő fiatalember
rel találkozott, aki

konyhakéssel a kezében hadonászott, 
durva szitkokkal illette a lakókat és min
denkit megfenyegetett, hogy elteszi láb alól, 
ha nem engedik be a menyassszonya laká
sába. A dühöngő férfinak közben még egy; 
áldozata akadt, Mészáros Károly 28 évei 
gyári munkás, aki őt megakarta fékezni.

A rendőr nagynehezen tudta csak lesze
relni az ittas állapotban levő, konyhakéssel 
hadonászó embert, azután előállitotta a fő
kapitányságra. Ott megállapították, hogy] 
Kirnbaum Lajos 29 éves tetőfedősegéd az 
illető. Kirnbaum jegyben jár egy leánnyal, 
aki ott lakik a Bokor-utcai házban. A szü
lők azonban megtiltották neki, hogy ittas 
állapotban átlépje a leány küszöbéi. Kirn
baum nem sokat törődött a tilalommal él 
vasárnap részegen akart beállítani menyasz- 
szonyához. Ebből keletkezett azután a bot
rány, amikor kizárták a lakásból, elkezdett 
ordítozni és a házfelügyelőt, aki csendre 
intette, leszúrta, majd Mészáros Károlyt se
bezte meg, aki el akarta venni tőle a kést, 
Kirnbaum Lajost a rendőrségen őrizetbe 
vették.

Spolarich Grill sas
Tánc délutániéi reogelifl-
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GAZDAG EMBER 
LANYA

" /' árum
faitól'! unkában

Ara közönség, amely 
a Fórum-mozi előcsar- 

i a következő 
előadás kezdetét várja, 

alaposan elcsodálkozhat, mert ez egy 
mozi előcsarnokában még nemigen fapasr-| 
tolta, Sóhajtás, clérzékenyüll torokköszörü
li •■., lelkes kacaj, visításig fokozódó extázis 
és 8 (Intelen megismétlődő t a p s v i h a r 
hangjának felvillanyozó keveréke tölti meg 
az előcsarnokot. Ezek a hangok természe
tesen a nézőtérről szűrödnek ki, jelezve egy 
egészen csodálatos és nagyszerű film elő
adásának- egyes mozzanatait. Nagy és sike
res színházi premier levegőjében foganhat 
csak meg ilyen tónus, amely az érzések vi
harrá változásának szellemi és optikai ki- 
elégüllségénck olyan maximumát nyújtják, 
mint a .,(> a z d a g ember lány a" című 
film előadása. ;

Mimi, a gazdag ember leánya, ismert ra
koncátlan ncmyorkl mtlllomoslány megje- 
jclcnik apjával és vőlegényével a színház
ban, ahol egy révül játszanak. A revü egyik 
képe: Egyszerű vacsora egy nemyorki mil
liomosnál. Lakájok sorfala közölt lépdel a 
hatalmas ebédlőbe az ismert milliomos, aki 
szenilis kedvtelésből egy kerekeken gör
dülő játékvilorláscsónakot hu: maga után. 
Leül az asztal egyik végébe, miközben hús: 
hatalmas dogg kíséretében bevonul cigaret
tázva a milliomoskisasszony. A lakájok szé
dítő arlislamutalványok közben tálalják fel 
nz ebédel, melynek végén megjelenik a, 
milliomosék házi külön sarkvidékkutatója, 
tiki egyúttal a leány vőlegénye, itt tartanak 
a színészek a színpadon, amikor a nézőté
ren dühösen egymásra néz három ember, 
az . ,ari milliomos, leánya és a sarkutazó. 
Mérgesen, megbántva kivonulnak a néző
térről, a leány felkeresi öltözőjében az ap
ját karrikirozó színészt és nagy indulatá
ban pofoniiti. A második pofont csak hiú
ságból adja a leány, a harmadikat már — 
szerelemből. Igy indul cl a film és ez a 
jelenet, csak egyetlen gyujlószikrája annak 
a dinamilos cselekménynek, amely kacajon, 
sóhajtásokon, könnyeken és fülbemászó 
slágereken át robog és robban végig a cel
luloidszalagon, amelyről cl sem hisszük, 
hogy film és amely — hosszú idő óla elő
ször érezzük — a legteljesebb színház, a 
színészek, író. rendező, muzsikus alkotásá
nak legszemélyesebb scxapeal-jével. Innen 
van az. I.ogy a közönség elfelejti, hogy 
moziban ül és s:űnlelenül beleiapsol az elő
adásba. Madclainc (arról, a miliomos 
leánya, ualósriníillcnű! szép, aranyos, ked
ves és elragadó színésznő, Alice Faye mc- 
lyenbugó allhangja a legbübájosabb gor
donkaszóló, Dick Po mell intelligens, ked
ves és megvesztegető, a llilz-lestvérck pedig 
— ismét közhely —. falrcngetően mulatsá
gosak. Irving H e r I i n. aki húsz éve látja 
el a 'világot a legnagyobb slágerekkel, ez- 
nltal bőkezűen öt slágert dob a 2 01 h 
Ccntury F o x leyujabb filmjébe, amely 
egyúttal szignálja a Fórum-mozi előkelő 
rángjál is. Nem kétséges, hogy a Fórum, 
amely ilyen édményszcril filmmel adta le 
szezonnyitó névjegyét, a legnagyobb siker
rel kezdte az uj évadot.

MADRIDI EXPRESS A Paramounlh uj filmje 
rolóban aktuális. Az 
íslromlotl Madridról szól 
i történet. ahonnan ax 
utolsó expressz fut ki 
Valencia felé. Sok érde

kes figurát l .ii'nk. gyorsan lobbanó .szerelme
ket és mé'! oi’s.ibl an elmúló életeket. Né
hány ragyogó .színészt láttunk s köztük ked
vencünket. Dorolbv l.'aniour-l (a Dzsungel 
királyim írnek ragyogó nösténypárdueál), saj
nos, fehérre meszelt arccal és lckurtitotl 
epizódszerepben.

Lilian Harvey Budapesten
Vasárnap arrfól értesült nz ITA budapesti 

Igazgatósága, hogy Lilin:) Harvey. nr. Ismert 
filmsztár. kedden Budapestre érkezik és néhány 
napi illat ló/kodás után letétiért birtokára ula 
rik Lilian Itarvev budapesti tartózkodásával 
egvidojilcn a.- Irónii l < mutatja Aszlányi Kó- 
i Iv 11*1  pofon ciinii filmjét, nindyrek fősze
repét Lilian lluivcv Játsszn. Partnere Wlllv 
Jiílsch.

il

Bcirolások a Fortnr-rcnclskoldban szeptember 
1 . és 3-rn vannak az iskola épületében 
'(Andiássv ut 40). Tájékoztatót díjtalanul küld 
»z igazgatóság.

HÉTFŐI NAPLÓ _

A szolnoki kereskedő 
parlament vasárnapja
Szolnok, aug. 29.

(A Hétfői Napló tudósit óját ól.) A Vidéki 
Kereskedelmi Testületek VI. országos érte
kezlete vasárnap folytatta tanácskozásait. 
Reggel monstre küldöttség koszoruzta meg 
a Hősök emlékművét és az Országos Emlék
zászlót, majd utána megalakították az or
szágos értekezlet szakmai bizottságait s ezek 
keretében a mezőgazdasági exportszakmák 
közös bizottsága, a textil, fűszer, gyarmat
áru, tűzifa és építőanyag, vas, bőr, cipő, bor 
sör és szeszesitalok szakmai bizottsága

kiilön-kiilön tárgyalta azokat a panaszo
kul és kívánságokat, azokat a kérdése
ket és célkitűzésekéi, amelyeknek orvos
lása, Illetve megvalósítása n jogos ke
reskedői törekvések homlokterében áll.
Délelőtt megtekintették az értekezlet tag

jai a szolnoki Müvésztelep kiállítását is, dél
után pedig az országos értekezlet teljes ülé
sének folytatólagos tárgyalásán több fontos 
határozati javaslatot hoztak.

Bcrzy Sándor, a Miskolci Kereskedelmi 
Testület elnöke a behozatali és kiviteli en
gedélyek arányos elosztásáról szóló indít
ványát terjesztette elő. A szabott úr mozga
lom kiterjesztését tasnádl Kardos Gyula, a 
Debreceni Kereskedő Társulat elnöke Ismer
tette; a vasárnapi munkaszünet kérdéséről 
dovrcci Konlsek László, a Debreceni Keres
kedők Társulatának alelnöke beszélt; a tör
vényhatósági, s megyei városok és községek 
közötti verseny kikapcsolásának problémá-

<T»]

Az iparos-kongresszus második napja
Nagykanizsa, augusztus 29.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
folytatták az Iparteslül’tck Országos Szövet
sége által rendezett Országos Iparos Kongrcsz- 
ezus tanácskozásait ifj. Tóth Pál elnöklete alatt, 
amelyeken

az Iparosság összességét érdeklő számos 
Igen fonton határozati javaslatokat hoztak.
A gyűlésen Kovátsek Ferenc, az Iposz alel- 

nökc .az építőipari munkák hitelellátásáról tar
tott igen érdekes előadást. Führcr László a kéz 
müveslpnrosság törvényhozási képviseletének 
biztosításáról érkezett. Áz ipari munkaalkalmak 
és a közszállilás kérdésekről dr. Gcorgevits 
Béla főjegyző beszélt, majd a kézmüvesiparos-

A határidőüzlet fontosságáról
nyilatkozik Nagy Andor tőzsdetanácsos

Ezen a héten döntik el a határldöüzlct 
visszaállításának problémáját. Időszerűnek 
tartottuk lehűt, hogy a tőzsdei életre rend
kívüli kihatással bíró kérdésben Nagy An
dor tözsdetanácsostól. az ügy egyik legala
posabb ismerőjétől, kérjünk felvilágosítást.

NAGY ANDOR
a következőket mondotta munkatársunknak:

— A haláridöüzlet a készáruüzlet egye
düli eszköze ahhoz, hogy a termelő minden 
pillanatban értékesíthesse termését és hogy 
a malom az eladott lisztre vételekkel fedez
hesse magát.

— A halár időüzletről egész irodalom fej-

Csütörtökön nyílik meg
az Őszi Vásár

Váratlanul nagy tömegekben indult meg a 
hét végefclé az Őszi Vásár idegenforgalma. A 
szállodák, amelyek Szent Istvánkor szinültig 
meg voltak lelve, néhány napi csendesebb for
galom után most újból telt házakat érnek el. 
Különösen nagy lesz a forgalom a most kővet
kező hetekben, mivel

ns őszi Vásár és Kézművesipari Kiállítás 
50%-os utazási kedvezménye ma hajnaltól 
kezdve érvénybe lépett már a belföldi kö

zönség azámúra Is.
A vásár várható szépségeiről egész legendák 
keringenek a városban. Annyi bizonyos, hogy 
az Őszi Vásár tavalyhoz képest megduplázta 
méreteit. 1300 kiállítót vonultat fel, hatalmas 
uj területei épített be most első ízben a város
liget kcrttcrületcin, belső berendezése és tngo- 
xása pedig olv művészi elgondolást mutat, 
ntnclv már egymagában is látványossággá 
-mcli nemcsak nz Iparrsnrnokol és kiscsnrno- 
kot, hanem az egész hatalmas külső terüle
tet Is.

A Kézművesipari Kiállítás hírére nemcsak a 
közönség, hanem a külföldi szakkörök is fel-

ueszebb 
a nyárutó

jáva! foglalkozott Pécsi Illés, a kereskede
lem képesilésének kérdését ismertette dr. 
liatkóczy János; az egységáru üzletek meg
nyitása elleni tltakozást terjesztette elő 
Varga Mihály, a Szegedi Kereskedők Szövet
ségének elnöke; a kereskedelmi és iparka
marák egységének megóvásáról beszélt Prá- 
ger Sándor; majd a tűzifa ármaximálás kér
déséhez Kertész Zoltán szólott hozzá.

A kereskedelem szervezeti kérdésének tár
gyalása után a közbenső vámok (vasúti- és 
kövezetvám) kérdéséről hoztak határozati 
javaslatot, ugyancsak előterjesztették a vég
rehajtási eljárás módosításáról és az üzleti 
berendezéseknek a végrehajtás alól való 
mentesítésére vonatkozó indítványokat. Szó
ba kerül az üzletbérlemények törvényes vé
delme és a vidéki kereskedelem hitelellátá
sának kérdése is. Fontos indítványt terjesz
tettek elő a határvárosok intézményes vé
delméről és végül határozati javaslatot hoz
tak arról, hogy

az 1038-ban megtartandó VII. országos 
értekezletet Székesfehérvárott fogják 

megtartani.
A kétnapos kongresszus Vértes Emil, az 

OMKE alelnökének zárószavaival fejeződött 
be, aki nyomatékosan hívta fel a résztvevők 
ílgygelmét arra, hogy a kereskedő a rákény- 
szerilet harcban

csak az egész kcrcskcdötársadalom szi
lárd, egységes összefogásával 

és a tömörülés erejével állhat meg.

súg adókérdéseit ismertette dr. Boros András. 
Majd az iparadósságok rendezését sürgette 
Győrbiró István és az úrronibolás, irányárak, 
munkaidő és a legkisebb munkabér szabályo
zásával kapcsolatos kérdésekről tartott Frict- 
rich F. Géza előadást. Utána a társadalombiz
tosítás és az iparosság szociális ügyeiről be
szélt Sóty Zoltán, az Iposz választmányi tagja 
A kontárkérdésről tárgyalt dr. Szappanos Sán
dor főjegyző és végül ft mestervizsgával kap
csolatos kérdésekről dr. Pallay István tartotta 
meg előadását.

A kongresszusi kitüntetések kiosztása után 
ifj. Tóth Pál, a kongresszus elnöke tartotta 
záróbeszédét és a Himnusz hangjai mellett fe
jezték be a rendkívül tartalmas és sikeres két
napos kongresszust.
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lödölt ki és a szélső agráriusokkal szemben 
már Tisza István gróf bebizonyította annak 
szükségességét. A határidőüzletet kommün 
utáni visszaállításakor a tőzsdetanács részé
ről annyira körülbástyázták, hogy az sem
miféle további korlátozást nem tűr cl, ha 
azt akarjuk, hogy céljának megfeleljen. L ,----- „---- .

— Az czidei októberi burára már eyydl-W’ünö csapat Indult el a kUadelemben:
falában elkéstünk a határldöüzlct beuczefé-F ‘ “
séuel. Most már csak a márciusi vagy ápri
lisi búzáról lehet szó.

— Hangsúlyozni kívánom, amennyiben 
nem biztosítunk n határidőüzlet számára 
teljes szabadságot, sem a gazdának, sem a 
malomnak, sem pedig a kereskedőnek nem 
lesz hasznos és kívánatos.

figyeltek. Eddig hat ország kisipari kamarája, 
vagy ipari csucsszervezete jelentette be, hogy 
testületileg akarja tanulmányozni a magyar 
ipari munkát. Most tűnik ki. milyen erős a 
nemzetközi összetartás az egyes szakmák kö
zölt. Ennek jelét látjuk abban n nemzetközi 
snjtókiállilásban is, amelyben a külföldi szak
mai kisiparos lapjai teljes önzetlenséggel részi
vesznek csak azért, hogy segítsenek a magyar 
kisipar tanításában, tudásvágyának kielégítésé
ben. Csak természetes, hogy ezen a sajtókiálli- 
táson seregszemlét kapunk n magvnr kisipari 
szaklapok köréből is. Minden iparosnak módja 
lesz tehát nemcsak az ezerszám kiállított mes
termunkákon, hanem a szaksajtón keresztül is 
értékes továbbképző tanfolyam, t végezni.

mint az ausztriai 
részlete, egyezer
behozatali enge-

Szerdán kerül fcloszt.tera, 
alapkontingens ezért utolsó 
cgjBiáx vágón fcnyőuuyag 
lyc.

★

Már ezen a héten adják ki az angol is német 
gyapjuszövetkofíHngcns utolsó részletét.

22-töl kszdua 
Glcső árakon
WsnharendePs n fflrdr.triteatÓR'R rmU- 
lottélban ♦» Firdnwt'-n K4rvly-ki>rut 3r 
Tolelou 145 202 és 130 C54

A HÉTFŐI NAPLÓ PÁROS ELŐNYVERSE. 
NYÉNEK

meghívóit még nem küldtük el. Külön szen
záció a meghívónak az a része, amely a 
nyertesek díjazását ismerteti. Ez a gazdagság 
talán még a „Vállalati versenyeink*  jutal
mainak sokaságát is felülmúlja,

Az első dij:
8—8 NAPOS ÜDÜLÉS KÉKESEN

teljes ellátással, a legszebb magyar téli sport- 
helyen; a nyertes pár által választott időben- 
A többi 10 tiszteletdij, számlalan külön- és 
vigaszdij méltó a remek első dijhoz.
Az előnyosztó bizottság megállapította azokat aa 
Irányelveket, mely szerint a handlkepelés tör

ténik:
Előny nélkül Induló játékosok: A válogatóit és 

bajnokcsapat tagjai. Elsőrangú külföldi ver
senyzők.

1 pont előny: I. osztályú csapatok tagjai, vi
déki bajnokcsapat tagjai, bajnokságot nyert 
hölgyverscnyzök, külföldi versenyzők, bajnok
ságot nyert, vagy exválogatott játékotok.

2 pont előny: II. osztályú csapatok tagjai, 
vidéki kerületi és volt bajnokcsapatok tagjai, 
nagyobb 
kosok.

,1 pont 
kosok.

4 pont 
szerepelt ,---------- - -------- ------------ .......
sok. versenyen ezúttal először résztvevő brid- 
gezők.

Az előnyöket jálékosonklnt osztják ki, mene
tenként értendő, egy pár előnye tehát a két Já
tékos előnyének összegéből alakul ki, vagyis ez 
egyes párok előnye 0—8 pont között váltakozik. 
A megállapított előny egy szakaszra (28 leosz
tás) szól.

A nagyszabású verseny iránt érdeklődni, vagy 
nevezni a délelőtti órákban 13-08-96 telefonsrn- 
mon lehel.

versenyeken sikerrel szerepelt játé- 

előny: Kisebb versenysikert elért játé-

előny: Versenyeken eddig sikertelenül 
játékosok, újoncok, ismeretlen játéko-

★ 

Feladvány

Kör az adu! Észak indul és hatol OL
♦

Pöstyénből kaptuk késő este a következő 
táviratot:

emteka deesce kiesett atop 
unió docntoeben becs moegoett 
pillanatnyilag = darvas.

♦
A PÜSTYÉNI nemzetközi bridgetorna döntője 

lapzártunkkor még tart. Budapestről három ki- 
I Unto L.T.’Cu’ Honold—Csaló, dr. Gótay— 
Klucslk, Rclner—dr. Steril.

M. T. K.: Gárdos—dr. Kun, Erdélyi—Balog, 
Vándor.

D. S. C. II.: dr. KIm—Ko.to, dr. Franki- 
Somogyi, dr. Plósz.

A magyar csapatoknak nehéz helyzete lesz, 
mert az osztrák színeket a világbajnok! győztes 
csapat képviseli. Azonkívül az utóbbi évben fel
javult csehszlovák csapatok te erős ellenfelek
nek bizonyultak az elődüntő mérkőzéseken.

♦
ÉRDEKES MEGHÍVÓT kaptunk Olaszország- 

búi. A velencei Excelsior Palace Hotel pénzdíjas 
nemzetközi páros versenyt rendez szeptember 
4—6-án. Az első dij: ötezer líra, összesen tizen
kettőezer Urát oszt szét a rendezőség. A neve
zési dij, személyenként, 100 Ura. Az olasz vas
utakon (i résztvevőknek 50 százalékos kedvez
ményt biztosítottak. Tekintettel arra, hogy ez 
a harmadik olasz bridgeverseng, amely csak a 
meghívó szétküldéséig jutott el, kíváncsiak Va
gyunk, hogy mi lesz a szemptemberi verseny 
sorsaifA legutóbbi sanremóí 
M. T. K.-csapatot 
mondó távirattatl

a vonattól
versenyre induló 
hívták vissza ló-

♦
18-ÁRA hívta össze aSZEPTEMBER .......................... —

llrdige Szövetség titkársága a kapitányi ét- 
Jekezlelet az Országos Magyar Bridge Clubba. 
Hl jelentik be az egyesületi kapitányok ren
dezendő versenyeiket. Az elsőosztályu baj
nokságra már mind a tiz csapat benevezett. 
Érdekes a D. S. C. II. csepatfelAlitása, ahol 
cljcsen uj nevek szerepelnek. Dr. Ftankl-*  
Hányái, Flala, Szabó, Csillag—Luddngi. A 
másodosztályban is nívós küzdelemre 'án 
kilátás. Az első helyért küzdenek- Orvosi 
Kaszinó, Nemzeti Bank, M. T. K. II., Bridge 
Club II. Az Orvosi Kaszinó a következő fel*  
állításban indul: dr. Komor—dr. Görög, dr. 
Báron—dr. Flősz, dr. Krémcr—dr. Báron H-

Ma, héttőn est© HD-kor
Ormos JutalomestJe 
n „PAVIIXON^-ben, «Akóca!-ut ff*  
CHovnnni n zsebtolvajok királya én mW 
26 elsörondű fővárosi művész felléptével.
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Két nap óta tárgyalja zárt 
ajtók mögött az Igazságügyi 
Orvosi Tanács a Torday-ügyet

'A letartóttatott Torday László gazdasági 
tanácsos bűnügyében szenzációs események 
történtek az elmúlt napokban:

összeült az Igazságügyi Orvosi Tanács, 
hogy meghozza határozatát, beszámítható 
és büntetőjogilag felelősségre vonható-e 
Torday László vagy sem? Ez a határozat 
nemcsak a földmivclésügyi minisztérium 
panamabotrányában jelent döntő fordula
tot, hanem abban a fegyelmi ügyben is, 
amely dr. Minich Károly és dr. Németh 
Ödön törvényszéki orvosszakértők ellen in- 
Idnlt meg.

Mielőtt Tordayt letartóztatták, a két or- 
Vosszakértő egyik pesti szanatóriumban 
megvizsgálta a panamabotrány szereplőjét, s 
aztán magánorvosi bizonyítványt állítottak 
ki, amelyben

beszámlthatatlannak mondották ki Tor
day Lászlót,

Nem sokkal ezután fegyelmi eljárás indult 
(Minich és Németh professzorok ellen, majd 
állásuktól felfüggesztették őket. A vizsgáló
bíró intézkedésére a büntetőtörvényszék uj 
hites orvosszakértöi: dr. fíakody Aurél és 
dr. Zsakó István is megvizsgálták a letar
tóztatott főtanácsost s ők azt állapították 
meg, hogy

büntetőjogilag beszámítható és felelős
ségre vonható.

Ezekután Torday védőjének indítványéra a 
vizsgálóbíró az ellentétes orvosszakértői vé
leményeket

felterjesztette az Igazságügyi Orvosi Ta
nácshoz, hogy itt mondjanak döntő vé

leményt Torday elmeállapotáról.
Ide kerültek a bünttgy mázsás súlyú akta- 
kötegel is, amelyeket ugyancsak át kell ta
nulmányoznia az Igazságügyi Orvosi Tanács 
tagjainak, mielőtt döntene.

A Hétfői Napló információi szerint, 
pénteken az igazságiigyminisztérhim 
egyik termében összeült az Igazságügyi 
Orvosi Tanács. Órák hosszat tanácsko
zott és tanulmányozta Torday vallomá
sát, amelyet a vizsgálóbíró előtt tett s 
a tanuk vallomásait, az orvosok szak

véleményét.
. Szombaton újabb ülést tartott a tanács s

ismét órákon át vizsgálta, az iratokat, az 
orvosi szakvéleményeket.

Az Igazságügyi Orvosi Tanács zárt ajtók 
mögött tárgyalt két napon keresztül, de 
még döntést nem tudott hozni. Ugy étesü- 
lünk, hogy

kedden ismét összeül a legfelsőbb iguz- 
sáffbgyi orvosi fórum, a ekkor hozza 

meg döntését,

ametyben kimond fa, hogy Torday beszámít
ható volt-e, amikor bűncselekményét elkö
vette, vagy pedig beszámíthatatlan és igy 
felelősségre nem vonható.

Minich és Németh professzorok ellen 
indult fegyelmi vizsgálat ügyében is további 
lépések akkor fognak megtörténni, ha már 
az Igazságügyi Orvosi Tanács döntött. A 
Torday-bünügy referens vizsgálóbírója, dr. 
Nagy Pál ugyancsak a döntés után zárja le 
a bűnügyet. Amennyiben Tordayt a legfel
sőbb fórum beszámithalónak mondja ki, az 
iratok az ügyészségre kerülnek s

elkészül a vádirat,
ha azonban Tordayt beszámlthatatlannak 
találják, at eljárást meg kell szüntetni vele 
szemben.

Alibit igazolt
a gyilkossággal gyanúsított néma koldus

A pestszentimrei néma koldus gyilkosa 
után két hete folyik már az országos hajtó
vadászat és ugy látszott, hogy végre ered
ményre vezet, de most,

érdekes nyomozás után a legújabb 
nyom is Összeomlott.

Papp Bertalan 42 éves néma koldust 
Pestszenlimre halárában ismeretlen tettes 
megfojtotta, elrabolta pár fillérjét, azután 
elmenekült. A nyomozás során a tanuk azt 
vallották, hogy Papp a gyilkosság előtt né
hány órával

egy néma fiatalemberrel együtt járta 
az országutat, 

valószínűleg ez tette cl láb alól. Megadták 
a tanuk a néma fiatalember pontos sze- 
mélyleirását is, amelyet a rendőrség sok
szorosított és szétküldte az egész országba 
a rendőri és csendőri hatóságoknak.

Az országos körözés alapján szerle a vá
rosokban és falvakban mindenütt fokozot
tabban figyelték a gyanús külsejű néma 
embereket.

A mádi csendőrőrs el is fogott egy 
huszonöt év körüli sükclnéma legényt, 

aki a környéken kóborolt és könyöradomá- 
nyokat gyűjtött. Semmiféle írást nem ta
lállak nála, megértetni sem tudta magát, 
mire a szerencsi főszolgabírónak adták át 
és mivel a szcmélyleirdsa nagyjából reillett 
a pestszentimrei országút néma koldusára, 
felvilágosítást akartak kérni tőle.

Vasárnap

sllkefnéma tolmács segítségével hallgat
ták ki, a tolmács jelbeszéddel kérdezett, 

ahol pedig zökkenő volt, ott írásban kellett 
válaszolnia a kérdésekre. A néma fiatalem
ber pontosan előadta, hogy hol, merre járt 
az utóbbi napokban. Különösen arról a 
napról faggatták, amikor a gyilkosság tör
tént, de pontos alibit igazolt.

Kétségtelenül megállapították, hogy a 
pestszentimrei gyilkossághoz semmi köze 
nincs, azonban

egyelőre még nem bocsátották el, 
mert az a gyanú, hogy kóborlásai közijén 
talán lopásokat követett el és most még ezt 
is tisztázni akarják.

Betörőt fogott
az ujjlenyomat

Hon ff y Albert Beszkárt-ÍMlenör Gödől- 
lői-ut 20. számú házban levő lakásán né
hány nappal ezelőtt betörők jártak. Fölfor- 
gatlák a lakást és nagyértékü ruhafélét és 
fehérneműt vittek el. A főkapitányságról 
detektívek mentek a GÖdöllői-utra, helyszíni 
szemlét tartottak. Velük volt a daktiloszko- 
pus is, aki

ujjlenyomatokat talált.
Gondos munkával átkutatták a bűnügyi

Keazcégosoíi bemutatja:e
TeloJon: 
186—008 
144—354 
137-708

Sternberg
Magy. k!r. és udv. hangizorgyár
VII., Rákóczi-ut 60.

Az ország legnagyobb és logszabb rtdlöletme

nyilvántartó hivatal ujjlenyomatait és csak
hamar kiderült, hogy a Honffy-té\e lakásban 
talált ujjlenyomatok

meíleK.Yeznek Fülöp István rovottmultu 
asztalossegéd ujjlenyomatával. 

Megállapították, hogy FÜlÖp februárban sza
badult a gyüjtőfogházból. Elfogták és ki
derült, hogy tényleg ő volt a tettes, Tischler 
Ferenc kéményseprő segéddel együtt fosz
totta ki Honffy Albert lakását.

A detektívek most már Tlschlert keres
ték. A betörő azonban ugy látszik megne- 
szclte, hogy baj van és eltűnt. Azóta állan
dóan detektívek figyelték Tischler Jobbágy
utcai lakásának környékét. Tischler ugy lát
szik

azt hitte, hogy már elmúlt ■ veszede
lem és vasárnap haza akart menni, mire 

uz őrtálló detektívek lefülelték
és a főkapitányságra vitték, ahol barátjával 
együtt letartóztatták.

g •FEDÁK SÁRI VIGJÁTÉKA CSÜTÖRTÖKÖN A RÁDIÓSBAN • 
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Horthy Kormányzó 
Salzburgban

Béré, augusztus 29,
Horthy Miklós kormányzó és felesége 
vasárnap délután Ischlből jövet Salz

burgba érkezett.
A főméltósúgu párt n salzburgi tartomány 
nevében Itehlr dr. tartományi főnök iidvö- 
lőlfe, majd

elkísérte a magas vendégeket a Dóm
térre, 

ahol a kormányzót és feleségét Puthoe báró, 
az ünnepi játékok rendezőségének elnöke 
köszöntötte.

Horthy Miklós kormányzó és felesége 
megtekintene Hoffmannsthal „Jeder- 
innnn“ cl mii színmüvének előadását, ) 

amely kedvező Időjárás mellett szabadtéren 
folyt'le.

| Tuschák paplangyáros 
autószerencsétlensége 

Csillaghegyen
gél Lajos 18 éves munkásokat.

Közben az autó is az árokba fordult 
és összetört.

A mentők a Tuschák házaspárt, valamint a 
két munkást n Mnrgit-kórházba szállítot
ták. Tuschákot és feleségét első segélyben 
részesítették, majd elengedték a kórházból, 
a két elgázolt ember állapota életveszélyes.

Tuschák Tivadar paplangyáros a Tehet 
és Tuschák gyár egyik tulajdonosa és fele
sége

uj autójukon vasárnap kirándullak. Az 
autót a gyáros vezette.

Csillaghegy határában előzni akartak egy 
másik gépkocsit és eközben a csúszós utón 
elgázolták Szokol Károly 17 éves és Spike-

rr

— A református konferencia vasárnapin. 
Az Országos Református Lclkészegyesűlel 
háromnapos székesfehérvári konferenciáját 
vasárnap folytatták. Vasárnap országos 
presbiteri kongresszus volt. Este a székes
fehérvári színházban ünnepi előadást ren
deztek, amelyen részlvett Hóman Bálint 
kultuszminiszter, Lázár Andor igazságügy
miniszter, Tasnády-Nagy államtitkár, Ra
vasz László püspök és sok más előkelőség.

— Nemzetközi kulyakiállllás a Taltersall- 
hun. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egye
sülete szeptember 11—12-én nemzetközi ku- 
tyakiállilásl rendez a Taltersallban. Minden 
fajtánál és nemnél kiadják a nemzetközi 
sampionbizonylalot, ezenkívül számos dij 
kerül kiosztásra. Benevezés legkésőbb szep
tember 2-ig llosvay Hollóssy bajos gazda
sági főtanácsos ügyvezető elnöknél, Rákóczi
ul 29. Telefon 138—464.

FÉNYKÉPEZZEN!
1 0X0 roll-fllm olflhlvánn 8 darab 
LQkOrtónyes másolattal összesen . fillér

Tanklabora tórium

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ

Konyhádon még 
nem léptek fel 

Perczel Béla szél
sőséges ellenfelei

Bonyhűd, aug. 20. 
tudósítójának tele/önje
it bonyhádi kerületben 

Pcrczcl Béla

MISS ARIZONA és ROZSNYAI SÁNDOR 
bemutatják uj revüprodukciójukat • 

a
ARIZONA 
FOLIES 1937

I. rész: ;

Tavasz ébredése
II. rész:

Párisi világkiállítás
III. rész: j

A Casablancái mulatóban
MISS ARIZONA

felléptével, szeptember 1-től az •

ARIZONÁBAN
Minden vasárnap és ünnepnap délutáni 

előadás

Nyugafion 
és északon 

újabb zivatarok
A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék

let 23 fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 763 min; mérsékelten süllyedő

Várható időjárás a következő 24 órára;
Gyenge légáramlás. Változó felhőzet. 
Helyenként, de inkább csak az ország 
nyugati és északi részein eső, zivatar. 
A hőmérséklet nem változik lényegesen.

TÖLTŐTOLL áS 
MINERVA^®

FRIEBERL.S niouCIPO
RÁKÓCZI-UT a» ó» 64 ♦ TERÉZ-KÖRUT 62 ♦ VÁMHÁZ-KÖRUT 10 ♦ KIRÁLY-UTCA 65

LEGOLCSÓBBAN

— Marscliall államtitkár beszélt Tóth Pál 
beszámolóján. Dr. Tóth I’ál országgyűlési 
képviselő vasárnap beszámolót tartott 
Szarvason. Marschall Ferenc földmivelési 
államtitkár is felszólalt a beszámoló gyűlé
sen és ismertette a fölmivelésügyi kormány 
programját.

— Az utcán összeseit és meghalt egy 
szombathelyi törvényszéki biró. Dr. Szdsz 
József, a szombathelyi törvényszék 61 éves 
bírája vasárnap a szombathelyi Náray-utcú- 
ban hirtelen összeseit és meghalt. Szivszél- 
hüdés ölte meg. Szász biró halála nagy rész
vétet keltett az egész városban.

A német külügyminiszter 
feltűnő beszéde

a külföldön élő németekről
Stuttgart, augusztus 29.

(A Hétfői Napló tudósitójának tclefonjelen- 
sése.) Ncurath búró birodalmi külügyminiszter 
vasárnap nagy beszédet mondott Stuttgart bar., 
ahol a külföldi németek tartották ezidei biro
dalmi értekezletüket.

A külügyminiszter feltűnő, érdekes kijelen
téseket lelt a külföldön élő németekről:

— Mi nem gondolunk arra, hogy az idege
nekre vonatkozó általános szabályokon túl- 
tegyük magunkat,

de nem fogjuk megengedni,
hogy a külföldi németeket nemzeti szocialista 
magatartásuk miatt idegen kormányok bizo
nyos formájú kivételes jogszabályok alá he
lyezzenek.

(A Hétfői Napló 
leütése.) Vasárnap 
több programbeszédet tartott 
alispán, aki a szeptember 12-i választáson 

púrtonkiviili keresztény programmal lép
fel

és akit támogat a kerületben úgy n kormány
párt minden mérsékelt tagja, mint a Füg
getlen Kisgazdapárt.

Perczel Béla programbeszédében kifeje
zést adott annak, hogy

keresztény nemzeti alapra helyezkedik 
és százszóznlékig kitart u magyar al

kotmányosság mellett.
Perczel Béla gyűlésein beszédet mondott 

Kiéin Antal országgyűlési képviselő, a Füg
getlen Kisgazdapárt lolnamegyei szervezeté
nek elnöke is és melegen n válasz’ók figyel
mébe ajánlotta Perczel Bélát.

A bonyhádi választókerületben eddig még 
csupán Pcrczcl Béla váltotta ki az ajánlást 
gyűjtő iveket, de a kerületben úgy tudják, 
hogy vele szemben

még kél Jelölt lép fel. Mind a kettő 
szélsőjobboldali,

nini beszédes bizonyilékn annak, hogy még 
nagyon messze van nz egységes szélsőséges 
front kialakulása. Fel akar lépni Pcrczellcl 
szemben dr. Miihl Ilans orvos, aki német 
nemzetiségi programot hirdet. A másik 
ugyancsak szélsőjobboldali ellenjelölt báró 
Collos Tibor lesz. Eddig még sem Miihl. sem 
Collos nem váltotta ki ajánlóméit és Collos, 
aki néhány napig Bonyhádon tartózkodott, 
vasárnap este visszautazott Budapestre.

— Holtbiztos, kltUnőcn érzi magút ma este, 
ha ellátogat a Spolarich Grillbe, amely szőni- 
balon ismét megnyílt. A Spolarich Grillben 
délutántól reggelig mulat és táncol Budapest 
előkelő közönsége. Kertész Miklós rádió-jazz 
zenekara játszik, Perényi Lilly és Kazal László 
énekel.

— Halálos szerencsétlenség érte a pécsi 
a Hiány telep főszerelőjét. Hartmann András, 
a pécsi villanyleicp főszerelője, vasárnap 
motorkerékpárján Szigetvárról Pécsre uta
zott. Útközben a motorkerékpár bclcrohant 
Szabó István fuvaros kocsijába. A karambol 
következtében Hartmann oly súlyos sérülé
seket 
halt. 
fővel

— Az életmentő Bakty Lajos ünneplése. 
Megkapó és érdekes ünnepséget tartottak 
tegnap a Római-parton, Bakty Lajos 
csónakháztulajdonost ünnepelték ismerősei, 
tisztelői és jóbarátai abból az alkalomból, 
hogy most mentette meg a háromszázhatvan- 
ötödik emberéletet. Bakty Lajos a „Duna 
mentőangyala", a neve már évek óta való
sággal fogalom. Ha vihar van a Dunán, ha 
vigyázatlan, virtuskodó úszó vagy csóna
kázó kerül bajba, mindig Bakty Lajos az 
első, aki ott terem és minden gondolkozás 
nélkül, saját élete kockáztatásával vág neki 
a Dunának, hogy segítséget vigyen. Az ön
feláldozásig bátor és vakmerő, azonfelül 
szerencsés is. Ha veszedelem esetén Bakty 
kéznél van, soha sincs baj, mindig jól vég
ződik a rosszul induló vizikaland. Eddig 
háromszázhatvanöt ember életét mentette 
meg Bakty Lajos, kitüntetést is kapott már, 
a megmentett emberek ajándékokkal, emlék
tárgyakkal halmozták cl, most pedig szívből 
jövő őszinte, jól megérdemelt ünneplésben 
volt része. Bankettet rendezlek tiszteletére, 
utána pedig lampionos, feldíszített csónak
flotta tisztelgett előtte a Dunán.

— Megdöbbentő öngyilkosság Bátaszéken. 
Vasárnap megdöbbentő öngyilkossúg történt 
Bátaszéken. Az itteni szálloda és vendéglő tu
lajdonosának huszonkétesztendös leánya, Hol
lóst Erzsébet megmérgezte magát és meghalt. 
Búcsúlevelet nem hagyott hátra s igy nem tud
ják, miért követett cl öngyilkosságot a fiatal 
leány.

— Agyonlőtte vejét egy pálfat birtokos. A 
lolnamegyei Pálfa községben Végh István bir
tokos összeveszett vejével, Floch Istvánnal. A 
veszekedés hevében Végh revolverével agyon
lőtte vejét. Végh Istvánt letartóztatták,

— Nagy tűzvész Szombathelyen. Vasár
napra virradó éjszaka Szombathely bel
városában, az Uránia-udvarban, nagy tűz
vész pusztított. Adler Elek gyarmatáru nagy
kereskedő irodája és raktára kigyulladt s 
mire a tüzveszedelmct lokalizálták, nagy
értékű áruk pusztultak el. A kár közel száz
ezer pengő.

— Halálozás, özv. Guttmann Lajosné, szül. 
Grossmann Zsófia, néhai Guttmann Lajosnak, 
a „Hermes" Váltóüzlet Rt.-nak volt ügyvezető 
igazgatójának özvegye f. hó 28-án elhunyt. 
Temetése f. hó 31-én, Ml órakor lesz a rákos
keresztúri temetőben.

— Halálozás. Dr. Ront Károlyné sz. Bokor 
Ilonka f. hó 28-án rövid szenvedés után hir
telen elhunyt. A megboldogultban Bokor 
Béla testvérét gyászolja. Temetése ma, hét
főn d. u. 4 órakor lesz a rákoskeresztúri te
metőből.

— Hétfőn kezdődik a kisantant-értekczlet. 
A kisantant államférfiai hétfőn értekezletet 
tartanak Sinajában. Az értekezleten arról 
lesz szó, hogy nagyobb mozgási szabadságot 
biztosítsanak a kisantant egyes államai a 
maguk számára.

szenvedett, hogy a helyszínen meg- 
Megállnpitották, hogy Hartmann ittas 
vezette gépét s ö okozta a balesetet.
Dr. Adler Gyula sirkőavalása. Dr. Ad- 

ler Gyula, a Szentegylet volt elnökének és 
diszelnökének síremlékét ma délelölt avatták 
fel a kerepesiuti temetőben. Jelen voltak 
ugv a hitközség, mint a Szentegylet egész 
elöljárósága, Stern Samu elnök és Kramer 
Miksa szcntcgyleti elnök vezetésével. Az ava
tás egyházi részel dr. Fischer Gyula a fő
rabbi végezte, majd dr. Dési alelnök kegye- 
letes szavakkal méltatta a megdicsöült el
nöknek négy évtizedes munkásságát.

— A debreceni tímárok sztrájkja. 170 
debreceni limársegéd bejelentette, hogy hét
főn bérkövetelés mialt sztrájkbalép. A két 
hete sztrájkoló kőművesek hétfőn egyeztető 
tárgyalásokat kezdenek.

— A fővárosi társaságok szlnc-java adott
egymásnak találkozót a szombat este megnyílt j, _ ...w .... „ ______ ___
Ludláb Királyné étteremben (Irányi-u. 17.). A cl is rontja programinjál: ha idejekorán besze-

Függöny!
Függönyanyngok, fonalak k. p. árak

Csipke üggöny, 150 250 ............................ 6 50
Galpkcwövet, 300 cm...................................  8.90
Grenadln-ágy  terítő.......................................14.80

lOluvoszKáB»í"nsré■:‘,•
VII., István-nt 35 (Múrdnyl-Utcal oldal)

— A Meteorológiai Intézet legfeljebb a követ
kező 24 órára tud valószínű idöjóslást adni. D> 
akkor sincs nagy baj, ha a váratlan időváltozás

— Eljegyzés. Fodor Magdát (Veszprém) el
jegyezte dr. Bán József orvos (Székesfehérvár).

— Váratlan vendégek érkeznek, ha kinyílik az 
ajtó — mondja a közmondás. Ezúttal azonban 
nem váratlan vendégek, hanem várva vári „fil- 
négek". mint a York, Windsor él Rcgent, az uj 
1937 38 ns Philips rádiók előtt nyílik ki az 
ajtó. Ezen Philips ,,Felséges Széria*  minden 
faija olyan felséges tulajdonságokkal és ‘újítá
sokkal rendelkezik, hogy még a legnagyobb vá 
rakozásokat is felülmúlja. Ami pedig az Arakat 
illeti, a beállott anyngdrágulás ellenére is a 
legolcsóbban juthatunk a leggazdagabb élveze
tekhez. Philips a világ legnagyobb rádiógyára 
Ez. a tény magában is garanciát jelent kivitelre 
és minőségre egyaránt.

remek konyha, kitűnő italok és Surányi Rudi 
hangulatos zenéje egycsapásra meghódították 
a premier előkelő publikumát.

— Szülők figyelmébe. Iskola és intézeti ci
pők elsőrendű minőségben és ’ eglcpö olcsó 
árban vásárolhatók az elönyfi’ . ismert Erié- 
bért cipőüzlctckbcn: Rákóczi-ut 39 és 64, Te- 
réz-körut 62, Vámház-körut 10 és Király
utca 55.

rcz egy uj EKA rádiót, a világműsorból válo
gathat ki magának uj programmot.

— A Magyar Siemens Sehnekcrl Müvek Vili. Rt. 
az uj 1937,38-as rádiószezonban egy 3 + 1 csö
ves szupcrvevőkészülékkel, valamint a technikai 
újítások egész sorozalával kibővítve, isméi 
olyan vevőkészülékeket hozott piacra, melyek a 
Telefunken cég immár 34 éves hírnevét még 
nagyobbá fogják tenni.

iWy hiríeleu hasai 
az uctita

Vasárnap négy hirtelen haláleset történi 
a főváros utcáin.

Maycr Fcrencné 72 éves ujságárusnő a 
Raktár-utca 42 számú ház előtt lett rósz- 
szül, összeesett és meghalt. — Kaltenccker 
János 31 éves vasesztergályos a Kerepesi*  
utón ment hazafelé kerékpárján. A Tatler- 
sáli tájékán

lefordult a gépéről és mire a mentők 
megérkeztek, már halott volt.

— A Szamóca-utca 12. számú telken lévő 
kertészetben Höflinger Antal 73 éves kertész 
a zöldségpalánták között a földre zuhant. 
Mire segítség érkezeit, halott volt. — özv. 
Lederer Ignácné 80 éves magán zónő, aki 
az Anker-köz 2. számú házban lakik, Bu
dán járt vasárnap látogatóban rokonainál. 
Hozzátartozói kisérték hazafelé. A Csaba*  
utca sarkán,

miközben autóbuszra várakozott, el
vesztette eszméletét és kísérői karjai 

között meghalt.
Mind a négyüket sziszélhüdés ölte meg.

— MAKRAY LAJOS A MOHÁCSI VÉSZ
RŐL ÉS A KIRÁLYKÉRDÉSRŐL. Vasárnap 
ünnepelte Mohács városa a mohácsi ütközet 
évfordulóját. Makray Lajos országgyűlési 
képviselő mondott ünnepi beszédet, amely
ben megemlékezett a mohácsi vész szimbo
likus jelentőségéről, majd azt fejtegette, 
hogy katasztrófája egy nemzetnek, ha a ki
rályi tekintély és hatalom eloszlik, a köz
ponti erő szétmálik. Kimutatta, hogy a ki’ 
rály és a nemzet sorsa a történelem soriul 
mennyire összeforrott. Ezután Margitay La
jos polgármester, majd Tihanyi János pápa*  
kamarás beszélt.

— Orvosi hír. Dr. Gelencsér Mikro szen?- 
gyógyász-specialista rendelését újból folytatja 
(VIII., Józscf-körut 14. Telefon).

Értesítés!
A Magyar Színház jubileumi évadjának 

bérletei iránt olyan óriási érdeklődés nyil
vánult meg. hogy az eddig kibocsátóit bér
leti jegyek csaknem teljesen elfogytak. Ennél
fogva a színház

még egy utolsó bérleti napot 
iklatott be és ha ennek a jegyei is elkelnek. 
a bérlctárusilás megszűnik!

Budapest látványossága lesz a Mug'l^ 
Színház Kamaraszínháza, melynek gyönyörű 
előadásait a bérlők szintén látogathatják.

Bérlet váltható délelőtt 10 órától «ta 
6 óráig.



milyen tervek

Erélyes tiltakozás 
Szepes Lya 

amerikai szerződése ellen
Az R. K. O. amerikai filmgyár Pesten járó 

képviselője hétéves szerződést kötött Szepes 
Évával. A szerződés szerint Szepes Lyának 
még csak egy magyar filmen szabad szere
pelnie, azután Londonba kell mennie próba
felvételre. Becsből telefonon felhívta a Hétfői 
Napló szerkesztőségét Shmolka János, a 
Budapest Film igazgatója, aki a következők 
közlésére kért fel bennünket:

— A legnagyobb csodálkozással olvasom, 
hogy Szepes Lya amerikai szerződést irt alá, 
amihez 

nem volt joga.
A Budapcst-filmhez 67 magyar film eljátszá
sára szerződött kizárólagos joggal. Eddig a 
Mámi-t forgattuk le vele és most készül a 
Leány a talpán. A következő film a Marika 
lesz, azután még két filmet kell nálunk el
játszania, hogy szabadon rendelkezhessen. 
Szerződése ügyében mindenféle jogainkat 
fenntartjuk magunknak.

Bel-

Színházi hét
BÁRDOS ARTÚR a Müvészszinház és a 

városi Színház igazgatója Moszkvában tartandó 
színházi kongresszusra vasárnap lleltai Jenő
vel együtt elutazott. — VASÁRNAP tartotta 
esküvőjét Lntabár Kálmán, a kiváló táncos
komikus, aki a Bazilikában vezette oltár elé 
Walter Katót. Gratulálunk. — ÉRDEKES LE
VELET kapott Rozsnyói Sándor, az Arizona 
igazgatója és kitűnő zeneszerző Londonból a 
Sunday Chronicle szerkesztő. I. W. DrawbellB 
arra kéri Rozsnyait, hogy küldjön lokáljáról 
képeket, mert ezt a nevezetességet egy Buda
pestet ismertető cikke keretében okvetlenül 
közölni akarja. — EGYED ZOLTÁN „Bnráck“ 
című regényét, amely most fut a Színházi Élet
ben, megvásárolta filmesilésre az R. K. 0. — 
RUBINSTE1N ERNA, az egykor világhírű he- 
gcdüuiüvésznö, aki művészetét az utóbbi idő
ben a színpaddal akarta felcserélni, ismét visz- 
szatért a hegedűhöz, 35 koncertre Hollnnd- 
Indiába költözött és már útban van Surrabav 
felé. — SZIKLAY JÓZSEF, a népszerű, kitűnő 
komikusszinész, egészen fantasztikus méretű 
sikert aratott az abháziul szabadtéri játékok 
alkalmából mint olasz színész. — DÉNES 
<'Yl LA és dr. Sándor Jenő, a „Marika had 
nagya“ szerzői „Kék nefclejts* 1 ciinü operettet 
írlak, amelyet a I’oyal Színház fog bemutatni

Férjhezmegy 
Katherine Hepburn

Hollywoodi távirat szerint Kalhcrine Hep
burn, az ismert amerikai filmsztár a legkö
zelebbi napokban férjhez megy lloward 
House nevű dollármilllomoshoz, akivel nász 
’ilra Európába, illetve Budapestre utazik.

wemier plán3®

Charles Yidorrnl, n Pesten járt amerikai 
filmrendezővel beszélgettünk, aki (tani Fran- 
•Fkáról a következő rendkívüli érdekes „bi- 
*ahnnsal“ mondotta:

— fiául Franciska kint minden ellenkező 
Idrevtclés dacára a legnagyobb reménységek 
ry.vike. A liathónnpns opcióját kétszer meg- 
Imsszcbbitohák, rengeteg pénzt ültek abba, 
bogy , átalakítsák" a művésznőt. Negyvenhét 
b'l -m fogyasztották le, majdnem összes alsó 
’ognit kihozták, hogy arca heesettebb legyen. 
Fo"1 helyett villogó jackct-sort kapott, mint 
11 legtöbb amerikai sztár. Hónapokkal ezelőtt 

harmadrangú szerepet oszlottak rá, ezt n 
««*?•,  nagyobb afférek közepette vállalta el. 
Amikor az első műtermi napin volt, kiderült 
hogy nem tud eléggé angolul, visszavették 
*"h; a szerepet. De ez ncitt jelenti azt, hogy 
rmj'.cllék, sőt. Tovább kiülik rá n dollár
beket, tovább tanítják s a legközelebb! évek 
•'Tnaxvo’.jh sztárja mégis csak ő 'esz — ha a 
b'gai árán Is.

Íme egy hollywoodi sztár premier plánban.

300.003 pengő az utcán. Ez lesz a :lme az 
'I magyar fihnjátéknak. Az uj magyar film 
,"'i.' 'ei’ cltér a sablontól. Rengeteg fordulat, 
i. i,ln. aranyos megfigyelés szívből ín

humor tarkítja az egyébként is eleven 
. ninclv Orsy Mária müve A tehetséges 

1 í . * írónő munkáját Balonh Béla viszi filmre 
' 1 “l primadonnát is avat ezzel a müvével.
"rr:!l Kaié) indul cl ebben a filmvigjátékban 

iíelfj7 rtW1* a kegyeit. Sikerülni fog

HÉTFŐI NAPLÓ

1. Egy Izmos színházi affér halálára
MEGKEZDŐDIK A SZEZON és terjedel

mes tudósításokat olvashattunk a lapokban 
arról, hogy a magánszínházak igazgatói 

.. megvalósítását Ígérik a 
nagyérdemű publikumnak. A bizakodó 
nyilatkozatok, nem kétséges, annak a bér
leti eredménynek biztonságos hátteréből 
hangzottak el, amely az utóbbi időben 
talán egyetlen fix támaszpontja, arzenálja 
a szinházvezetés hadműveletének. Az új
ságolvasó könnyen felejt, a napiesemé
nyek robogva gázolnak keresztül azokon 
az emlékeken, amelyek nemrégiben 
friss szenzációk voltak. Éppen ezért 
hány mondattal el kell mondani annak a 
példátlan afférnek előzményeit, amely 
nemrégiben fájdalmasan leplezte le a szín
igazgatók gucrilla-harcát a bérlők kegyé
ért.

A LEGFORRÓBB JÚNIUSI KÁNIKULÁ
BAN, amikor a színigazgatók az uj szezon 
színházi bérleteit meghirdették, a magán
színházak igazgatói részéről sulyos vádak 
hangzottak el Bárdos Artúr, a Belvárosi 
Színház igazgatója ellen. A vádak szerint 
Bárdos nyilván abból a szándékból, hogy 
bérleti akcióját eredményesebbé legye, 
állítólag olyan darabokat hirdetett, ame
lyeknek szerzőivel nem volt megállapodása 
és olyan sztárok fellépését Ígérte, akik 
más színházakhoz voltak és vannak kötve. 
A vádakat külföldről erélyesen tagadta 
Bárdos Artúr, akit a Színigazgatók Szövet
ségének tiszlujitása alkalmából ki is hagy
tak az elnöki pozícióból s aki ezek után 
kijelentette, hogy a szinigazg itók fegyelmi 
szankcióját magára nézve kötelezőnek el 
nem ismeri. A pesti színigazgatók végül is 
arra az időre lelték el az ügy végleges el
intézését, mikor mindnyájan megjönnek a 
nyaralásból. Most örömmel Írjuk 1c a so
rokat: a nyaralás megnyugtatta a színigaz
gatók idegeit, megnyugtatta őket és békii- 
lékcnnyé telte.

A KÍNOS SZÍNHÁZI AFFÉR, amely 
már-már a legszemélyesebb élű viadallá 
élesedett, ha nem is barátsággá, de min
denesetre megértéssé csillapodott le. Meg 
indullak a béketárgyalások Bárdos Artúr, 
valamint a többi színházakat képviselő 
Rohoz.Imre és Werlhcimer Elemér igaz
gatók közölt és ha a jelek nem csalnak, 
rövidesen egységes és lojális hangú nyilat
kozat fog megjelenni a lapokban, amely 
végleg likvidálja és meg nem történtté 
teszi az ügyet. Kiderült ugyanis, hogy ez 
a vita, amely a bérlőközönség kegyeiért 
ilyen nagy nyilvánosság előtt és ilyen ve
szedelmes tónusban folyik, nem alkalmas 
arra, hogy a közönséget színházbérletre 
ösztönözze, ellenben Bárdos Artúr kifogá
solt bérleti felhívása sem volt alkalmas 
arra, hogy akár a Vígszínház, akár a Ma
gyar Színház stockjából egyetlen egy bér
lőt is elvonjon. Ennek beismerése után 
teszünk ini is pontot a kínos színházi 
affér lezárása után.

2. E1lí, a hollywoodi álom

L. B. MAYER, ez a kopaszodó, szem
üveges, merészen ívelt orrú amerikai film
király, mint a megtestesült hollywoodi 
álom röppent közénk néhány napja és 
ugyanilyen gyorsasággal utazott cl tőlünk. 
Közben azonban alaposan feldúlta mindkét 
nembeli szinészifjuságunk lelki életéi, 
ezenkívül néhány pesti iró azzal a bol
dog tudattal knvargatta megszokott kávé
házában feketéjét, hogy nemsokára Holly
wood bárjaiban szopogathatja a minden
napi whiskyjét. A népszerű filmkirály,

— L. B. —, akit a világ „Elbi“-nek be
céz, úgy látszik, valóban néhány egészen 
meglepő karriert indít útnak. Először Sze
pes I.yát, ezt a fiatal pesti színésznőt szer
ződtette a IL K. O.-filmgyár, csak azért, 
Elbi el ne vegye előlük, a második szer
ződésre azonban már valóban Mayer ur 
mondta, hogy: Oké! Békássy István cso
magol és készül öt évre Amerikába. Az 
olvasó joggal kiváncsi, hogy is történhetik 
egy ilyen szerződtetés? Békássy elmondja;

— Szólt a telefónom és közölték velem, 
hogy a Metró elnöke szeretne látni, men
jek négy órára Incze főszerkesztő ur laká
sára. Előző éjjel lumpoltain és valljuk be, 
nem vettem komolyan a dolgot. Azt hit
tem, ez is csak olyan, mint amilyen mull 
évben történt velem, amikor opciót vettek 
egy hollywoodi szerződésre és azután itt 
felejtettek. Mondom, rosszkedvűen és bi
zalmatlanul készülődtem, még háromne
gyed ötkor sem voltam a megbeszélt he
lyen. Mégegyszer szólt a telefón és sür
gettek. Azal mentem, úgyis hiába, kiábrán
dulás lesz a vége, amikor az elnök elé 
kerültem, ez a gondolat talán meg is lát
szott az arcomon. Az elnök ur már for
gottá fényképeimet, amikor beléptem és 
rámszólt:

— Maga az a Békássy?
— Igen — feleltem.
■— Oké! — mondta és ezzel elém telt 

egy szerződést, amelyet gondolkozás nél
kül aláírtam. A szerződés szerint heti <300 
dollár gázsit kapok. Mint minden ameri
kai szerződés, ez is úgy szól, hogy az első 
hat hónap lilán felbontható. Ha nem bont
ják fel a szerződést, öt évig maradok 
Hollywoodban, ahová hat hét múlva uta
zom az anyámmal! Harmincéves vagyok 
és most kezdek csak színész lenni. Min 
den vágyam, hogy sikerüljön kint az élet, 
de azzai is tisztában vagyok, hogy esetleg 
nem sikerül. Mi történik akkor velem? 
Semmi. Eljutottam oda, ahová saját pén
zemen sohasem tudtam volna, megtanulok 
angolul, sportolok és kipróbálok egv ne
hezebb életet. Ha nem sikerül, egyszerűen 
visszajövök. Ez a kávéház, ahol most va
gyok, itt lesz még és talán visszafogad a 
Vígszínház is, ahol most olyan barátsággal 
és olyan békésen felbontották szerződése
mét.- Túlzott reményeim nincsenek, de 
azért mégit szeretném, ha sikerülne ...

— Hogy miért viszem az anyámat ma
gammal? Ez talán nem ide tartozik, de 
elmondom. Elsősorban nélküle, azt hiszem, 
semmi sem sikerülne, ő ösztönöz, buzdít 
és vigyáz rám. Ila talán nem jönne velem, 
már a harmadik héten összcköllöznék egy 
görllel és fuccs lenne mindennek. Annyira 
komoly vagyok már, hogy tudom, mennyi 
könnyelműséget csináltam eddig az éle
temben. Ennek most már meg kell szűn
nie.

iv;

* Gyilkosság n premieren. Bonyolult gyilkos
ság történt Becsben egv nagyszabású revü pre
mierjén. A darab cselekménye szerint a szín
padán lövöldöznek — természetesen — vak 
töltéssel és a felvonásszünetbcn az egyik jegy- 
szedő átlőtt szívvel találta a revü pénzemberét 
a páholyában. Mindenki gyanúba keveredett, 
míg a rendőrség bravúros nyomozással meg
találta az igazi tettest. Ez a magja annak az 
irgalmas történetnek, amelyben Bécs uj sztárja 
Zarah Leander mutatkozik be a pesti közön 
ségnek a Premier premierjén az újonnan ál 
alakított Kamarában
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kényelmes,uj áramvonalas 
karosszék várja Önt, 
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átalakított
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Tomboló botrány, rendőri riadó
autók, verekedés a Fradi-meccsen 

egy gyatra birói hiba miatt
A forduSö meglepetése a két újonc: a SzUrketaxi és a Törekvés 
bravúrja — Újpesten is verekedéses botrány izgatta az idegeket

A Nemzeti Bajnokság második fordulója 
rendkivül izgalmas és erős fordulónak mulat 
kozott. A forduló legnagyobb meglepetése a 
mull hiten legázolt Törekvés hatalmas gól- 
arányú győzelme az cncrvált Ihidai fölött. A 
meglepetés erejével hat a kitűnő szellemű 
Szürketari pont rablása a villamos oroszlán, a

Phöbus ellen. Nem volt meglepetés az Újpest, 
a Hungária és a Szeged FC kiadós győzelme. 
A Ferencváros idegtépő izgalom közben csak 
minimális gólarónnytd tudta maya alá gyűrni 
a mull hét óta erősen feljavult -Nemzetieket.

Sima félidő után kitör 
a félelmetes botrány

FERENCVÁROS—NEMZETI 5:4 (2:1)
Nyolcezerfönyi közönség előtt kezdődött 

nz Cllői-uti pálya programjának tulajdon
képpeni attrakciója, a Ferencváros és a 
Nemzeti küzdelme. Ugy indult a játék, 
mintha mór az elején a végét játszották 
.volna, mert az 5. percben kornerbő!

Székely a kapufára lőtte n labdát, majd 
az onnan visszapattant s a nagy tumul

tusban Kiss simán begurithatta. 1:0.
A Fradi támadásai továbbra is lendületesek 
maradink s alig egy perccel később már 
újabb eredmény született meg. Gyetvai be
adására Sárosi és Angyal egyszerre ugrott, a 
megrémült Flóra közéjük fúlna gyorsan el
rúgta a labdát, de vesztére, mert

pontosan Kiss elé tálalt, aki nem habo-

Sárosi ...prolit

Alig kell magyarázat c csodás gólhoz. Sárosi, n futballz‘onglőr két emberen is átemeli.

amit egy téves bírói ítélet váltott ki. Sáro- 
sit hellyelenül állította meg a bírói sip ki
lövésében. Aztán Lázár irtózatos lövése hü
tötte meg a vért a Nemzeti-drukerek tábo
rában, majd Sárosi kapufája jelezte a Fradi 
gólralörö kedvét. A mérkőzés egyre heve
sebbé vált és

számos összecsapás borzolta az Idegeket 
A B-közép tomboló haragja kisérte félelme
tes hangorkánnal a játékosok összetűzését.

város erősen támad, de a szicíliai formá
cióba tömörülő Nemzeti-védelem önfeláldo
zón n elhárít minden góllövési kísérletet. Az 
önfeláldozó védekezésbe szörnyű kapushiba 
csúszik be a 35. percben. Hámori passza a 
jobbszélső Kiss beadása nyomán Sárosi elé 
esik, aki kitörni próbál, de Kővágó testtel 
feltartja a gólzsákot. Angyal kifut, hogy fel
vegye az ártatlan labdát, de kiejti a kezéből 
és Gyurka a kiejtett labdát nagy lélekjelen
léttel beguritja a hálóba. 5:3.

Sárosi meccsbiztositó 
megnyugszi a közönség 
elkönyveli a győzelmet, 
ismét nyílttá válik

az észbontóan izgalmas mérkőzés.
Korányi a félpályán elhibáz egy labdát, Kis-

gólja után végleg 
és már mindenki 

amikor váratlanul

alagl nyomban ott terem és Tátrai újabb 
diszkisérete mellett törtet a kapu felé és 
tiz méterről hatalmas gólt lő. 5:4. *

Példátlan durvaság, 
példátlan botrány

Ismét izgalom lesz úrrá a tömegeken, an
nál is inkább, mert a Nemzeti a gól után 
erősen támad. Szalai harmincméteres sza
badrúgása a sorfalba megy. A hatalmas 
erejű lövés visszapattan a sorfalról és

Szalai feltartott talppal megvadult bika 
módjára rohan a labdára. Hámori vé
deni ukar, de Szalai talpa leteriti. A biró 
látja az életveszélyes belemenést és Sza
luit nyomban leküldi a pályáról. Most 
újabb botrány tör ki. Háda eszét vesztve 
kirohan a kapujából és a pályát el
hagyni készülő Szaluit megüti, Áz egész 
jelenetet hisztériás hangorkán kíséri és 
valósággal forrong nz aréna. A biró 
nyomban kiállítja a verekedő Dadát is.
A Ferencváros kapus nélkül marad, Há

mori áll be Háda helyére. Közben már erő
sen sötétedik és a felizgatott játékosok a 
közönség őrjöngő hangzenéje melleit már 
nem képesek nyugodt akcióra és össze-visz- 
sza rugdalják a labdát. Az eszeveszett, fej
nélküli finisnek rövidesen végelvet a kettős 
birói sip.

tűi fiatal voltAz uj Bocskai
a Hungária számára

SÁROSI CSODÁS GÓLJA.

Székely

labdát, nőt a kifutó kapuson Is! 3:1. II. félidő 1. perc. (Copyright by Hétfői Aapló — Systcm 
Horváth.)

zott ennél a labdánál sem. 2:0.
Nagy ferencvárosi győzelem árnyéka rajzo
lódott ki, de közben aztán a Nemzeti is 
megkezdte ponlmcnlő munkáját. Igaz, a 
csatárai puhák voltak a masszív ferencvá
rosi védelemhez mérten, de azért előbb 
Ilihámi, aztán Fenyvesi lövése fenyegetett 
bajjal. A 15. percben Kiss megsérült, de nem 
sokkal később továbbjátszott. Ezután

1 B-közép is hallatta egctszakltó liang-

A félidő végefelé a Nemzeti került frontba, 
amit előbb Bihámi szép lövése fémjelzett, 
azután pedig egy gól a 43. percben.

Balogh gyönyörűen szökletie Horváthot, 
aki a félpályáról Indulva, végigfutott, 
Tátrai Ilii csatlósként kisérte diadalut- 
ján, hogy aztán a kis szélső sarkos lö
véssel rontson a zöldfehérek gólarányán. 

2:1.
A hátralévő időben a Nemzeti volt az ur.

Kitör a vihar - felvonul a rendőrségi 
rajvonal

Alig indul meg szünet után a játék, ami 
kor Sárosi egy Székelytől kapott labdát elő
ször a ráfutó Flóra, majd Kővágó feje felelt 
átemel. Angyal kétségbeesetten fut eléje, de 
Gyurka kitűnő tcmpóérzékkel átemeli a 
labdát a kapus fején is és a remekbeszabott, 
vizipólószerü gól bent ül a hálóba. 3:1. A 
következő támadásnál a Nemzetinek nagy
szerű alkalma volna gól elérésére, de a ki
törő Sztancsik a kifutó Háda előtt a labdát 
a kapufa mellé guritja. A Nemzeti fám iá 
most többel. A Nemzeti csatárok Hámori 
jóvoltából átjutnak a Fradi térfelére és 
Fenyvesi kapura iveit labdáját Tátrai kor- 
nerre fejeli, majd Fenyvesi beadását Hor
váth fejeli kapura, de Hódúnak sikerül a 
labdát megszereznie.

A 15. percben Sztancsik szép passzol ki
ugratja Ki sál ágit. Tátrai rendes diszkiscrclct 
ad a hárihorgas centernek, aki tizenöt mé
terről védhet ellenül a hálóba vágja a labdát. 
A Fradi most erősít. Egv baloldali támadás
nál Sárosi és Flóra összeütközéséből szabad
rúgáshoz jut a Ferencváros. Gyurka lövi a 
szabadrúgást mintegy húsz méterről és a 
gyilkoserejű bomba a sorfalon irányt változ
tatva, begurul a balsarokba. 4:2. A 20. perc
ben

magyar pályán még nem látott bírói 
tévedésből olyan parázs botrány kelet
kezik, hogy a játék tíz percig szünetel. 
Egy Nemzeti-támadásnál Klsalaglt n ti
zenhatos vonalon kívül lesen találja 
Lehel bíró „kürtje'*.  lehel lefújja a 
nyilvánvaló lesállást, de Klsalagl tovább
fut a labdával és n kapu mellé lövi. 
Iláda ■ labda után rohan és leleszi n 
hatos soualra és a labdát az ofiszájd 
helyére akarja gurítani. Khalagi Háda

gurilását szabadrúgásnak nézi és mi
előtt Tátrai a labdát elérhetné, a gu
ruló kiadást a hálóba vágja. A labda 
közvetlenül Háda mellett tartott a há
lóba és a kapus a nyilvánvaló szabály
talanság tudatában egykedvűen nézte, 
amint a labda a hálóba tart. Lehel biró, 
mintha misem történt volna, kettőt fújt 
kürtjébe és általános elképedésre a 
középpont felé mutat. A Fradl-játéko- 
sok egv pillanatra megdermednek, 
majd felocsúdva dermedtségükből, kö
rülfogják a bírót, kézzcl-lábbal magya
ráznak és mintegy nyolc percig túrt, 
amíg elérik azt, hogy a biró kérdést in
téz a határbiróhoz és a határblró be
mondására érvényteleníti a már meg
adott gólt. Reklamálás közben való
sággal őrjöng a E-tribün. A rendőrség 
sürgős megerősítést kért és egy sza
kasz rendőr érkezik autókon és a pá
lyán keresztül törtetve, valóságos raj

vonalat alkotnak a B-tribün elölt.
A B közép elcsendesedik természetesen a 

megváltozott bírói Ítéletre, de viszont meg
jön a hangja nz ellentábornak. Fülsiketítő 
zajjal tüntetnek a bírói visszavonó intézke
dés ellen és a játék percekig szünetel. Mi
kor a nagy izgalom kissé lecsillapodik és a 
biró remegve jelt adhat az otTszájd követ
keztében megítélt szabadrúgás elrugására, 
nyomban a felpaprikázott Nemzeti-csatárok 
támadnak.

Fenyvesi fut te szédületes Iramban és 
n lefutását hatalmas lövéssel fejezi be. 
A nagy erejű lövés Polgárról visszapat
tan Sztam sík cl', r.kl a tizenhatos vo

nalról védlictcllen gólt lő. 4:3.
Táncos és Kiss helyelcserélnek. A Ferenc

HUNGÁRIA—BOCSKAI 4:0 (2:0) 
Debrecen, augusztus 29. 

Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
Hungária vasárnapi igen jó játéka

fA 
tése.) A 
után a debreceni közönség, ugylátszik, nem na
gyon bizolt fiataljaiban, mert a bajnokcsapat 
elleni mérkőzésre aránylag igen kis számban 
vonult ki. Igaz, hogy ennek oka egyrészt az is 
volt, hogy egész nap szakadt az eső és csak 
a mérkőzés első negyedórája után állt cl, de 
még igy is igen kicsi volt a közönség száma. 
Az eső pedig igen jót tett a pályának. A debre
ceni homok nagyszerűen szívta magába a vizet 
és igy ideális talajon folyt le a játék. Az ered
mény a Hungária múltbeli eredményét igazolta: 
simán és biztosan győzőit, de a Bocskai fiatal
jai is sok szépet mutattak.

Az első öt percben a Bocskai fiataljai meg- 
illctődve játszanak és egy-kettőre olyan játék 
alakul ki, hogy a tribünön kétségbeesve mond
ják a cívisek:

— Ugy játszik a Hungária velünk, mint apa 
a fiával! Egykettőre megvan az eredmény is. 
Turul Sast szökteti, ez Horváth-hoz adja a lab
dát, anxly innen Mutterhez kerül, aki Csehct

küldi harcba. Matyi méla undorral pofozza a 
hálóba a labdát. 1:0. A Hungária továbbra is 
támadásban marad, do eredménye hosszú 
ideig nincsen, mert a Mezöberényből jött uj 
kapus, Geszles, egyre jobban játszik s minden 
lövést véd.

Lassan eláll az eső s a jó öreg nap Is ki 
kukkant a felhők közül, hogy megnézz© Túrái 
pompás gólját: Elek faultolja Mailért, a szabad
rúgást húsz méterről Suttyó a sorfái hézagán 
át hatalmas bombával sarokba küldi. 2:0. Az 
utolsó pillanatban Miiller éppen lő, mikor a 
biró szünetet jelez s igy hiába kerül a hálóba 
a labda.

Szünet után a Hungária jóidéig fölényben 
játszik, de Dudás könnyebben megsérül s ettől 
kezdve a Bocskai óriási fölénybe kerül. 
Hajdú—Takács bombái után Finla kapufát lő, 
de más eredmény nincs. Az utolsó öt perc 
megint a Hungáriáé. Müller 42. percben a ti
zenhatosról nagy lövéssel megszerzi a harmadik 
gólt, majd az utolsó percben Titkos lejut, el
hagyja Palotást és Eleket, mindenki beadást 
vár, de a csavaros-eszü szélső ehelyett nagy 
bombát zúdít a sarokba. 4:0.

Féktelen durvaságokkal igyekezett 
a Kispest a harapófogóból menekülni

ÚJPEST—KISPEST 8:1 (3:1)

Az Újpest kezd nappal szemben. Miként az 
elöineccsen, itt is meglepetéssel indul a mér
kőzés. Már a 2. percben a lila hálóban táncol 
a labda és a közönség valósággal megdermed 
a nemvárt meglepetéstől. Olajkár saját tizen
hatosáról szabadrúgást ivei előre. A fürge Déri 
Serényi elé tálalja a labdát, aki átmegy Vin- 
ezén és Futón és a kiugró Sziklai mellett a 
hálóba ragasztja a labdát. 0:1. Általában az 
iram gyengébb, mint az clömeccsen. Az Újpest 
alszik és még a vezető gól sem rázza fel sze- 
zóneleji álmából. Futó egy veszedelmes kispesti 
támadásnál hazafejel és a fejestől majdnem a 
hálóba kerül a labda. A 18. percben a kiugró 
Nemest gánccsal akasztja meg az újpesti vé
delem. A szabadrúgást Olajkár, Kispest Ítélet
végrehajtója végzi el és az irtózatos erejű 
bomba a sorfalról Serényi elé pattan. A bal
szélső haladéktalanul lő, de lövése a kapufán 
csúszik végig. A veszedelmes kispesti támadá
sok láttára végre ébredezni kezd az Újpest is 
és komolyan belcfekszik a játékba. Egymás
után vezeti a tetszetős támadásokat és a 19. 
percben végre megszületik a régen esedékes ki
egyenlítés. Kocsis fut le Kállai lábán keresztül 
Tóth hoz jut cl a labda, onnan ismét vissza
kerül Kocsishoz s a jobbszélső lövése a hálóba 
surran. 1:1. A Kispest megzavarodik a kiegven- 
litő góltól és ez a zavar újabb újpesti gólban 
gyümölcsözik. Pusztai kiugratja Zsengédért és 
az újpesti labdazsonglőr testcsellel előbb a két 
kispesti hátvédet játssza át. majd a kifutó ka
pus feje fölött a hálóba emeli a labdát. 2:1. 
Az Újpest abszolút fölényben van. korlátlan 
ur a pályán és Kása kitűnő védései mentik

csak meg a kispestieket a gólözöntől. Az utolsó 
percben Tóth kerül kitűnő gólhelyzetbe, de a 
labdát hajszállal a kapu mellé küldi.

Szünet után a kispesti játékosok a labda 
helyett inkább a lábakat nézik és ennek kő- 
vekeztében eldurvul a játék. Nemes életveszé
lyesen beleugrik Joósba, ugy, hogy a hátvédet 
ki kell vinni a pályáról és csak percek múlva 
tér vissza. A durvaságra az Újpest góllal felel 
és Tóth beadását Zsengellér simán a hálóba 
lövi. 4.7. Az Újpest szépen játszik, de a mér
kőzés lulférflas. A 18. percben

Kocsis és Havas összeverekednek a pályán, 
mire a bíró mindkét játékost kiállítja. 

Sternberg. az Újpest trénere, a pályára besza
ladva reklamál és sehogy sem akarja elhagyni 
a játékteret. Végül hosszas dulakodás után 
sikerül a lulvérmes trénert lcküldeni a pályá
ról és megindulhat a játék. Zsengellér átadá
sából Puszii szép gólt plasziroz. 5:1. Az iram 
rendkivül gyenge és a játék egyre keményebbé 
válik. A 26 percben nagy tologatás folyik a 
kispesti kapu előtt és a labda hátra kerül 
Káilaihaz, aki 2.5 méterről gyilkos erejű bőm- 
lát küld a hálóba. 6:1. A Kispesti csak nagy
ritkán jut szóhoz. Serényi lefut, lövése Futó 
lábáról a kapufára pattan. A váratlan látoga
tásból korner lesz, de azt elhárítja az újpesti 
védelem. A 31. percben Zsengellér átlép eq',1 
labdát s az idejében érkező Pusztai a gólba 
vágja. 7:1. Az újpesti fölény szinte már unal
mas és a folytonos újpesti támadásokat csak 
Szabó II. hatalmas kapufája szakítja meg. A 
38. percben esik a mérkőzés utolsó gólja. 
Zsengellér kiugrasztja Kállait, aki fordulásból 
remek góllal zárja be a gólözönt. 8:1.

A profifutbalü botránya volt 
a Budai 111 játéka

TÖREKVÉS—BUDAI „11“ 0:1 (4:0)
Nem is olyan régen Faragó I.oja, a bu

daiak egyébként gondterhelt gerinccel jár
káló vezére, nem csekély önteltséggel mon
dotta:

— Pcchem van, mást is olyan a csapa
tom, hogy nem tudunk kiesni !

I.oja mester korán beszélt, mert ami a va
sárnapot illeti, nem pechje, hanem egyene
sen szerencséje van, mert ezzel a csapattal

minden gond nélkül ki lehet esni. A profi
lúiban botránya volt az, amit ez a csapni 
játék címén vasárnap bemutatott. Mostaná
ban divatos dolog a csapatokat komoly mér
kőzés elölt Ismeretlen Helyre küldeni. A 
Budai tehetsége is Ismeretlen Helyre távo
zott, sajnos, nem meccs elölt, hanem a 
meccs közben. A Törekvés, amely csak nu<B 
héten kapott ki 6:1-re a Sziirkclaxitól, ugy 
játszott a budai legényekkel, mint mester a



HÉTFŐI MAPLÖ________________________________H

1 Játék Gól Pont

1 ÚJPEST 2 15:4 4
2 SZÜRKE TAXI 2 8:3 3
3 HUNGÁRIA 2 7:3 3
4 1’HOHVS 2 6:3 3
5 ri-iiiiscvAnos 2 8:7 3
6 BUDAFOK i 2:1 2
7 SZEGED 2 5:3 2
8 tohukvés 2 7:7 2
9 „BUDAI 11" 2 4:6 2

1(1 NEMZETI 2 7:12
11 GYŐRI ETO 2 1:7
12 KISPEST 1 1:8
13 BOCSKAI 2 1:8
14 ELEKTROMOS — — —

nvalott vasutasstadionban, amely ezentúl a 
Sreped FC otthona lesz. A pólya rendkívül mo
dern, szép és jóltalaju pálya. Szitáló csőben 
folyt le a mérkőzés s a közönség a fedett tri
bünök alá menekülve nézte végig. Az első fél
időben a ETO még mutatott valamit, de a 
második félidőben a profiiramtól kifáradva, 
teljesen visszaesett és megadta magát sorsának. 
A 8. percben Harangozó bombarugásával ve-

zeléshez jut a Szeged. 1:0. A 10. percben 
Boros lefut, beadása Baloghon keresztül Ju
hászhoz jut,' aki a hálóba lövi. 1:1, A 21. 
percben Gyurcsó beadásából Szeder gólt fejel. 
2:1, Szünet után már nem ellenfél uz ETO és 
a szegedi csapat a 23. percben Gyurcsó révén 
újabb gólhoz jut. 3:1. Majd n 31. percben 
Gyarmati passzából Nagy beállítja a végered
ményt. 4:1.

A liga réme a Szürketaxi lett!

Hungária — Szürketaxi. Nemzeti — Bocskai, 
Kispest—Ferencváros, Budafok—Újpest, Phö
bus—Budai 11, Törekvés—ETO, Szeged- 
Elektromos.

tani lyányaival. Már a 7. percben Keszeg 11. 
fejese a hálóba repül. 1:0. Ezután hétper 
cenként estek a gólok. A 14. percben egy 
Burger nevű budai aggastyán mellett Ne
mes, a Törekvés legalább harminc tavaszt 
látott szélsője kényelmesen elfut, centerét a 
hatoson előbb Keszeg II. fára, majd az on-

MESTERI TÖREKVÉS-GÓL.

SZt'RKETAXI—PHÖBUS 2:2 (1:0)
A múltbeli forduló bőse, a Szörkdaii újpesti 

liladresszben fut ki a pályára és a színváltozás 
lolvlan egyszeribe maga mellé hangolja az új
pesti közönséget. Alig kezdődik el a játék, erős 
gázt ad a Taxi és már a 2. percben óriási meg
lepetésre megszerzi a vezető gól.

A „kis Takl“ fut el és a labdát ügyesen 
Szegedi elé tálalja. Szegedi KLszelyhez pasz- 
szol, Wéber ráfut és a csatár elől haza 
akarja adni a labdát. Csikós nem érti meg, 
kifut a kapujából és a hazaadásra már csak 
vetődni tud. A vetődés nem sikerül és a 
hazaadás a hasa alatt a hálóba döcög. 1:0. 

óriási üdvrivalgással fogadja a közönség a Taxi 
vezet őgól fát. A hatalmas üdvrivalgás feltüzeli 
a Phöbust és tüzes támadásokul vezet. A ki- 

‘ ugró Toros II elől Izsó kapus csak nehezen tud 
kornerre menteni. Állandósuló Phöbus támadá
sok során Béky hatalmas kapufát lő. Egymás
után adódnak a Phöbus-helyzetek, de a csatár
sor lehetetlen. Rökk beadását Béky egy lépés
ről színpadra illő művészettel mellé lövi. A Taxi 
ritkán jut át a Phöbus-térfélbe, de támadásai
ban több az erő és a lendület. Takács 11 és Sze
gedi lövéseit Csikós bravúrosan védi. Az utolsó 
pillanatban kétgólos előnyre tehetne szert a 
Taxi. Kovács head Szegedi elé, aki annyira meg
ijed az irtózatos helyzettől, hogy a kapu tor
kából toronymagasan lövi a labdát.

Szünet után változatos játék alakul ki. Az 
első percekben a taxisok támadnak. Darázs, 
Kiszcly és Takács II lövéseit Csikós teszi ártal
matlanná. A közönség „Hajrá Taxi!" kiáltással 
biztatja a lila bőrbe bujtatott taxisokat. A Phö-

'•zélső posztját Béky foglalja el. A csere nem 
használ, a Phöbus csatársor továbbra is meddő 
marad. Most újabb csere következik. Béky át
megy a jobbszélre, /*.  Szabó visszamegy a he
lyére és Rökk húzódik centerbe. Ez a csere 
ugvlálszik előnyére válik a csatársornak. A 19. 
percben már meg is van a kiegyenlítés. Miklóst/ 
hendszet vét és a szabadrúgást P. Szabó rúgja. 
Az iveit labdára Rökk jó tempóval fut és a le
iéről védhetctlenfíl a hálóba vágódik a kiegyen
lítő gól. 1:1. Ez fellelkesül a Phöbust és szár
nyakat kap. Rövid időn belül meg is szerzi a 
vezetést. Megyerit faultolják és a biró szabadrú
gást Ítél. A szabadrúgást Fekete rugia. Izsó ka
pus elnézi a labda ivét és fülelőre fut s igy a 
szabadrúgás mögötte a hálóba pottyan. 2:1. A 
Taxi is megembereli magát a gól után, de Ti- 
haméry biró néhány téves ítélete megtöri a Taxi 
támadásait és ez a közönségnek egyáltalán nem 
tetszik.

Hatalmas füttykoncert kiséri a bírói téve
déseket.

Végül Is a Taxi rohama sikerrel jár. Darázs le
futása komért eredményez és a sarokrúgást 
ugyanő íveli középre. Kovács belerohan a cso
móba és a jobb kapufa mellett a beadást a 
hálóba vágja 2:2. Béky hatalmas felsőkapufái 
rúg. A mérkőzés végén csúnya, sportszerűtlen 
jelenet játszódik le.

P. Szabó megrugja Odryt,
de a biró nem veszi észre. Odry P, Szabó után 
rohan és megüti! A taccsbiró észreveszi a kül- 
telki-izü jelenetet, figyelmezteti a bírót, aki a 
figyelmeztetésre mindkét játékost leknldi a pá- 

bus elkeseredett. A csatársort többször felfor-1 igáról. A Taxi-védelemnek sikerül végül is ki- 
gaják. P. Szabó megy előbb centerbe s a bal- • huzni az időt.
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Különös rejtelmek
A SPORTEGYKÉZ 
24 cser pengős tétele körül

Ner—s és Regös II. összjátéka után a szélső 
megszökhet, beadását Budavári kiüti, de Gere 
roliHina sakk-mattá teszi a Budai védelmét, 
kész a gól. 3:0. I. félidő 21. perc. (Copyright 
by Hétfőt Napló—System Horváth.)

nan visszapattanó labdát llegős II. a hálóba 
lövi. 2:0. Ezután a mérkőzés bírája, aki a 
rossz nyelvek szerint úgy vezette a meccset, 

mintha BLASz-biró lett volna, 
próbálta menteni, ami menthető és a har
madik Tőrekvést-gólt — persze tévedésből 
•— idejekorán meggátolta. A 21. percben 
aztán ö se tehetett sokat, mert Nemes erős 
centerét Budavári kapus kiöklözte, de vesz
tére, mert a befutó Gere már nem respek
tálta a biró jóindulatát a Budai iránt s lö
vését pontosan odahelyeUe, ahová kell. 3:0. 
A Budai átmenetileg egy kissé élénkebb lesz, 
de aztán a 36. percben újabb gólt kap. 
Gere lefutása és lövése kapufára pattan, 
majd Regős II. elé, hogy aztán a hálóban 
pihenjen meg. 4:0. Ezzel nagyjában vége is 
a félidőnek, a hátralévő perceket a Törek
vés futballozta végig — egyedül: a Budai 
még paródiának se jó futballt imitált.

A szünet után igyekeznek a budai legények 
feledtetni történetük előző gyászos periódu
sát, de a 8. percben Regős II. kapásból 
gyorsan lelohasztja az éledő budai reménye
ket. 5:0. Aztán, hogy semmi vita ne lehes
sen, két perccel később szisztémái ikusan 
ölik meg a tizenegy budai játékos akaratát. 
Előb két kornerreí rémitik őket, aztán egy 
Keszey-fcjcs következik, amely a fára fut s 
végül Gere elé pottyan, hogy aztán hálót 
szakítva fúródjon a gólba. 0:0. öt perc 
múlva a Budai végre összehoz egy támadást, 
vzt hendszgyanusan hárítja cl a Törekvés 
Kcgős l.-c, tizenegyest kapnak érte s ezt 
Kovács a hálóba helyezi. 6:1. Ami ezután 
következett, arra jobb, ha fátyol! borítunk.

Dicsérni csak a Törekvést lehet... remek 
volt.

Elc'siromos méq 
barátságost sem jáfssott

Az Elektromos egv kombinált elleni mérkő
zéssel készült volna a jövőbeli szegedi első baj
noki meccsére. A nagy eső azonban nagyon 
megártott nz újonnan füvezett pályának és 
«zért a mérkőzést a fü kímélése miatt nem 
hí tolták meg.

Baj van az ET 3-val ?
SZEGED FC—ETO 4:1 (2:1).

Szeged, augu’Ztus 29.
M Hétfői Napló tudósítójának lelefónjelen- 

’isc) K.'tezerötszáz néző elölt játszott bajnoki 
mérkőzést a két vidéki csapat, az újonnan fel-

Nagyfoka elkeseredés és bizalmatlanság' 
ütött tanyát a Futball Házának abban a részé
ben, ahol tényleges munka folyik. A Nemzeti 
Bajnokság egyletei, amelyek együttesen kifelé és 
befelé egyaránt, a kvalitásos, szóraérdemes ma
gyar futballt reprezentálják titkolhatatlan csö
mörrel szemlélik azt

a furcsa játékot,
ami részint a Sportegykéz, részint az MLSz ré
széről megnyilvánul.

Azokról a geszliókról, amikből csak érthetet
len és méltánytalan ellenszenvét lehet kiérezni a 
futball ellen, végre is már szólni kell, ellenére 
annak, hogy a Sportegykéz érzékenysége a kri
tikával szemben az utóbbi időben jelentős mér
tékben növekedett.

Sajnos, a futball ma olyan „rossz bőrben" 
van. hogy nem törődhet múlandó személyek 
derül lehellő vagy éppen ártalmas érzelemvilá
gával. Így nem boríthat fátylat arra a különös 
közjátékra sem, ami most ért véget.

A Sportegykéz, amely kínos gonddal ügyel a 
testnevelési járulék behajtására, 24 ezer pengő 
segélyben részesitete a futballt. 14 ezer pengő 
jutna ebből az amatőr alszövetségcknek, 10 ezer 
pengő az MLSz-nek és

egyetlen rézpetát sem az NB-egj leteknek,’ 
amelyek ennek az Összegnek löbszörösét fizet
ték be.

Már maga a tény is roppant humoros meg
világításba helyezi sportéletünk helytelen szer
vezetét. A futballt erején felül megadóztatják, 
azután ha forma szerint nem is, lényegileg eb
ből a pénzből egy más fórum, ebben az esetben 
a Sportegykéz segélyt ad. Mégcsak nem is merő 
vélellenség, hogy a segélyből nem részesedtek 
azok, akiknek pénzéből c sajátos gavallériára 
tellett.

A múlt szezónban küldöttség jelent meg a 
Sportegykéz elölt. Usctly elnök vezete az NB 
tönk szélén álló egyesülteinek képviselőit. El
mondták panaszaikat s a Sportegykéz reményt 
gerjesztő gesztusra lendült. Felhangzott a szo
kott lemez: vizsgálat tárgyává tesszük,... adja
nak be kérvényeket.. . stb. A kérvények már 
régen ott fekszenek a Sportegykéz kezeügyében.

Ez az érem egyik oldala. A másikon szintén 
különös s egyben az MLSz-re nézve kínos ábra 
■zerepel. Az NB-egyleteknck jórésze ugyanis 

kétszínűséggel vádolja meg az MLSz-t.
Azt állítják, hogy az NB-cgyesiiletek segélye

zésének elmaradása korántsem egyedül a Sport
egykéz rovására irható. Szerintük

a Sportegykéznek nincs módja arra, hogy 
proflcgyletekct segélyezzen.

Ezt — állítólag — nem engedik meg a műkö
désére előirt szabályok. Ezenkívül pedig úgy 
tudják, hogy

a Ferencvárost, a Hungáriát és az Újpestet 
nem is szívesen segélyezné, még ha lehetne 

is.
A három nagy klub oly hatalmas bevételekkel 
és gazdasági szupremációval rendelkezik, hogy 
velük szemben csak a ,,kicsinyek" segélyezése 
az egyetlen észszerű lépés. A „kicsinyek" meg
segítése elől a Sportegykéz nem is tért ki, de 
minthogy maga nem adhat a profiknak segélyt, 
kiutalta ezt az MLSz-nek, mondván, kérjenek 
most már az MLSz-től!

Ezzel szemben az MLSz a 10 ezer pengőt 
a saját adminisztrációjának kiutalt segély
ként kezeli és abból nem hajlandó adni a 

rászorultaknak.
A furcsa játékban a két szék közül a földre 

ültették az NB közép- és kisegyléteit.
Ilyen körülmények között érthető, ha bizal

matlansággal nézik a Sportegykéz tevékenysé
gét és

visszasírják elődjének, Karafláthnak kor
szakát,

amikor még nem tévesztenék szem elöl az an
gol gyapjutermelők tisztes céhének szakmai 
mottóját: a birkát módjával kell nyírni, mert ha 
megdöglik, nem nő rajta gyapjú.

Ugyanakkor pedig az MLSz szerepét is tisz
tázni akarják. Értesülésünk szerint hétfőn

rendkívül éles formában tiltakoznak majd 
a ligaülésen

a „labdázás" ellen, amit a Sportegykéz és az 
MLSz velük szemben megengedett.

Horváth Zoltán
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' (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tésc.) Vasárnap délután a főiskolai világbaj
noki versenyek zárónapján az ünnepélyes be
fejezés előtt még néhány döntő számot bonyo
lítottak le. A gerelysetédben magyar részről 
Várszegi, az 1500 in-cs síkfutásban pedig Iste
nes dr., Róthonyl és Aradi indultak. Gerely
vetésben a világbajnokságot az. észt ls«u» sze
rezte meg, 70.23 m-rel. 2. Várszegi, Magyar
ország 07.18 m-es dobással. Várszegi mindegyik 
dobása 65 méteren felül volt. Az 1500 m-es 
síkfutás döntőjében kilenc Induló közül három 
magyar aliéta vett részt. A.’ angol Stothard 
nem Indult. Az első indításkor Ráthonyl kiug
rott.

A második Indítás jól sikerült. A magyar ver
senyzők eltaklikézták a versenyt, istenes későn 
vette észre, hogy lemaradt és az erősítés már 
nem segített. Főiskolai világbajnok lett Alford 
angol 3 p. 56 inp., 2. Emery angol 3 p. 57 mp„ 
3. Stleglltz német 3 p. 59.9 mp., 4. Istenes 4 p- 
00.6 mp.. 5. Ráthonyl 4 p. 03.7 mp., 6. Aradi 
4 p. 3.7 mp.

A főiskolai világbajnoki tennlszversenyckbcn 
a férfiegyes döntőben Hallos 0:2, 0:4 arányban 
győzte le a svájci Spltzcrt é.s ezzel a harmadik 
helyre jutott. A világbajnokságot a francia 
Destremcau nyerte Cejnar elölt.

A főiskolai világbajnokság kézilabda döntő
jében az osztrák csapat óriási meglepetésre 0:8 
arányban legyőzte a német válogatottal.

MEGLEPETÉS BÉCSBEN
A bécsi Nemzeti Liga bajnoki eredményei? 

Vienna—FAC 2:2 (0:1). Austria—Favorilner
AC 3:2 (2:1), Admiral—Wacker 1:1 (1:0)!, Ra
pid—FC Wien 5:0 (4:0).

CSÁK IBOLYA GYŐZÖTT MÜNCHENBEN
A Münchenben megtartott nemzetközi női 

atlétikai verseny kimagasló versenyszáina volt 
a magasugrás, amelyben Csák Ibolya olimpiai 
bajnok és I)ora Ratjen Indult. A versenyt 
Csák olimpiai bajnok nyerte 160 cm-cs ug- 
rássnl, második ugyancsak 160 cm-rel Dóra 
Ratjen lett.

BEN JOHNSONT LEGYŐZTÉK SVÁJCBAN
Az Európában túrázó amerikai versenyzők 

tegnapi eredményei közt meglepetés Ben John-
1 són veresége. 100 mét.ren Henrii Í0.4 mp-et 
futva, legyőzte. 200 m-cn Johnson 21 mp es 
gyönyörű eredménnyel vett revánsot a svájcin. 
A néger magasba 195-öt ugrott. Igen jó Car- 
penter 50.51 m-es diszkoszvetéso.

USA ALIG BÍRT JAPÁNNAL
Tokióban folyt le az USA—Japán atlétikai 

mérkőzés, amelyet az USA csak 94:84 arányban 
tudott megnyerni. A jobb eredmények: 400 m: 
Woodruf USA 48 mp, távolugrás Fukuda Japán 
732 cm. Rúdugrás: Oe Japán 430, 2. Scfton 
420 cm.
A SPARTA ÉS SLAVIA FEKETE VASÁRNAPJA

A csehszlovák bajnokságok során a vasárnapi 
forduló a következő eredményeket hozta: 
h'lndno—Slavia 1:0 (1:0), Nahod—Zidenice 3:1 
(2:0). Viktória Pilsen—Bratislava 4:1 (0:0).
Prostejov—Pardubitz 5:1 (3:0), Ostrava—Spnrta 
3:2 (2:2), Viktorio Ziskov—SK Pihen 3:1 (3:1).

NEM VOLT BAJ A BIKÁKKAL AZ AMA
TŐRÖKNÉL

Az amatőrbajnokság első fordulójánál min
denki lázas izgalommal várta, hogy hol és 
melyik bírót fogják megverni az elkeseredett 
drukkerek. A közönség ezen érdeklődése hiá
bavaló volt, mert a BLASZ által küldött bírók 
általában igen jól vezették a mérkőzéseket és 
cgy-két esettöl eltekintve, tökéletes rendben 
folytak le a mérkőzések. Az eredmények: 

Pártos-csoport: VSC—MTK 4:1, FTC—
Drasc.be 2:2. PTBSC—Ganz. 4:3, KAC—EMTK 
1:1, SZAG—SZEG 4:1. Az utóbbi mérkőzés négy 
perccel előbb befejeződött, mert az SZFC a bí
rót sértegető Huszár kiállítása miatt levonult a 
pályáról.

Bíró-csoport: URAK—Goldberger 2:0, ZSE— 
Testvériség 1:0, Vasas—HAC 3:1, UTE— B. Vas
utas 3:1, Pamulipar—BLK 1:0, Postás—MSC 
3:3, Beszkárl—HL kér. 6:2.

KAISERT LEGYŐZTÉK TRIESZTBEN
A legközelebb nálunk versenyző német boxoló 

válogatott csapat Triesztben versenyzett tegnap. 
Meglepetés Kaiser olimpiai bajnok veresége. Az 
eredmények: Zucca legyőzte Kaisert, Sergo 
Willkct, Miner Cortonncslt, Nrünberg Rcát, 
Pittori Murachot, Raumgarten Bolariót, Pietsch 
Schcrll, Runge pedig Lazzarit. ©

Váratlan eredmények a ’ profiligában. A 
profiliga első fordulója fejtetőre állított ered
ményeket hozott: Váci SE—Csepel 4:11 Erzsé
bet—TüSC 2 II Simonlornyai BTC—Vasas 8:21 
Szolnoki MÁV.—Diósgyőr 5:0! Haladás—Váci 
Remény 6:l| Drogisták—Vác 2:1.

Ifjúsági nszóhajnokságok. A MUSZ ifjúsági 
uszóbajuoliságait vasárnap rendezték meg. Az 
eredmények- 100 m: Bajnok nincs. 1 Angyal 
1:04.4 mp. iOO rr: Bajnok: Angyal TSC 5:18.4 
mp. 100 m. hát Bajnok Farkas ÚTÉ 1:14.4 mp. 
Ragyogó crcdménv! 200 m. mell: Bajnok nincs.
1. Kulcsár FTC 3:08 mp

Kerékpáros bajnokságok. A kerékpáros baj
nokság harmadik futamát tegnap rendezték 
meg. Győzött Karaki Beszkárl 4 ó. 35 p 28 
mp. 2. Gere Postás, 3 Oláh UTE. Az összetett 
bajnokság állása: 1. Liszkni Törekvés 30 pont.
2. Karuk! Beszkárl 27 pont, 3. Eless FTC 21 
pont.

Fehér nyerte a FTC 30 kilométeres „clpő- 
lnlpkoptató"-vcrscryét. Vasárnap délelőtt ren
dezte nz FTC 30 kilométeres gynloglóversenyét 
a Népligetben, amelyet Fehér FTC nyert meg
2 óra 50 perc 36.8 mp-es idővel klubtársa, 
Farkas előtt. Fehér elég jól „talpalt", nem is 
"gégzcli három óra alatt tette meg a 30 km-cs 
távot. A n'zök is napson csodálkoztak a jó 
eredményen < s egy epés futballrajongó meg is 
jegyezte: - F«*t*>.s  ezt a távolságot három lict 
alatt se jutat *■'

Drasc.be
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Növekszik az atlétika népszerűsége:
a női versenynek már
14 főnyi közönsége volt

Ügy látszik, az atlétikának állandó jelszava 
lesz: Mindent a közönség ellen! Mással igazán 
nem magyarázható, hogy ismételten előfordult 
az olyan eset, mint vasárnap Is: az egyik 
helyre hirdetik a versenyt s a másik helyen 
tartják meg. Így történt ez. n vasárnapi női 
versennyel, nmeivel a BBTE pólyájára hirdet
tek és n MAC-pályán bonyolítottak le. Remek 
propaganda ez.

A rendőröket és a pályaszolgákat beleértve, 
összesen tizennégy főnyi közönség nézte 

végig a „viadalt**.
Éhnek első számában Fehér Phöbus 7.1 mp-es 
idővel nyerte az 50 méteres futást. A távol
ugrásban Babay MTE személyében uj tehetség 
tűnt fel. Az eredménye 486 cm. Óriási tehet
ség s eddig még nem is dolgozott komolyan. 
A sulydobóst Kiss ŐSE 983 em el nyerte. A 
diszkoszdobás a nap legszebb versenye lelt uj 
csillaggal a horizonton. Begdánszky ŐSE 2777 
cm cl győzött. A gerellyel már haj volt, ehhez 
nem értenek a hölgyeink, mindössze 2370

cm-re röppent el Barcza ŐSE kezéből..

I

..................    A 
4X50 ni es stafétában kikapott az Olympia az 
•VTE-IŐI 27.6 mp-ccl Most aztán megszakad 
a verseny, mert a szövetség ide Irta ki a 
iY.100 méteres staféta-bajnokságot, de a ren
dező egyesület elfelejtette értesíteni. így szük- 
ség-vcrscnybirákkal futották le, amit meglepe
tésre az MTE csapata 53.2 mp-el nyert meg. 

Alkalmunk volt itt Vadassal, a Páriából bün
tetésként hazaküldött főiskolás négyszázas fu
tóval beszélgetni, aki a következőket mon
dotta:

— A’e/n vagyok bűnös, bőr igaz, hogy ki
maradtam. De a szállásunkon nem lehetett 
aludni, mert a falak olyan vékonyak voltak, 
hogy minden zörej, főképp pedig az áloműző 
zene behallatszott. Másnap nem volt versenyem, 
tehát nyugodtan távol maradtam éjfélutánig. 
Hazaküldtek. A fegyelmitől meg nem félek.

Ahogy mi a helyzetet ismerjük, Vadas alig
hanem elfelejtett hajbókolni a magas vezető
ség előtt és gerinces ember lévén, bizonyára 
nem kért bocsánatot fütől-fától.

Kistext—M. Acél 3:1 .1:0), Kispest, Üllöi-ut, J. 
v. Pollák. Kiállítva ősz (Kistext). Jerabek (M. 
Acél). Erős, helyenként durva mérkőzés “~ 
egy néző a Játékvezetőt bántalmazta.

II. osztály.
Shell—Süss Ó:1 (2:0), vámm kikötő, 

Löwy. Bévai—Izsák 1:0 (0:0), Béka-u., 
Kraft. Müller—I.ömy 4:2 (1:1), Urak, j. v. Tö
rök. Gamma—Vasfonal 2:1 (1:1), Fehérvóri-ut, 
j. v. Ehrcnslein.

után

J. 
J.

v.

Elnökségi díj:
ülrmann—Lclpzlger 7:0 (4:0), Nagyszombat, 

u., j. v. lloltzer. Kroluper—Révai II. 4:1 (2:0), 
Tatai ut, j. v. Csanády. Sertésvágóhíd—Frama’ 
5:2 (2:1), KAOE, j. v. Krausz. Kistext II.— 
Posztó 4:3 (2:0), Kispesel, üllői-ut, j. v. Tausz 
Fiat—Kábelgyár II. elmaradt.

Llga-dij:
Danuvla II.—Löwy II. 4:0 (1:0), Szőnyf-ut, 

j. v. Neumann.

Danhó Pisla nyerte a Kozma emlékverseny! 
— Hatalmas kvéíaszenzácló
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Amióla a rövidlátó MLSz túlsúlyra juttatta 
nz amatőrök beleszólását még azokba a kérdé
sekbe is. amikhez, egyáltalában nem érlene.k, 
szánté szakadatlanul tart a villongás. Vezérsze
repet visz ebben a BLASz. amely szívós szorga
lommal dolgozott a NBB megbuktatásán. A 
munkájuk eredményes is volt, ha ugyan ered
ménynek nevezhető a belügyminiszter feltűnést 
kellő és minden sportember elismerését kiváltó 
határozata, amely

súlyosan megbélyegezte
nz MLSz kétszínű játékát s vele az amatőr kis
királyokat is.

Alig csendesedett le a botrány az NBB körül, 
mikor máris itt van a másik: a BLASz és a Já
tékvezetők Testületének botránya. A BLASz. so
kallja a biródijal és inkább hajlandó szétrob
bantani n JT-I, de hajthatatlan. Hogy milyen 
különös háttere van ennek a kérdésnek, azt a 
Hétfői Napló mutatja be teljesen híven. A kü
lönféle BLASz szócsövek ugyanis hamisan Alii- 
tollák be a kérdést s igy kénytelenek vngyunk 

leleplezni nz átlátszó manővert.
A kérdés legalaposabb ismerőjével, a futball 

egyik sok évtizedes gyakorlattal rendelkező

szakemberével beszéltünk.
— Átlátszó handabandázás az egész.— mon

dotta informátorunk. — Nem anyagi, hanem
hatalmi kérdés

sarkalja az amatőröket erre a kártékony 
harcra. A BLASz. a bírák autonómiájának meg
sértésével a biróküldés és a biróképzés jogát 
akarja megkaparintani! Magas biródijakról be 
szélnek és megtévesztő módon arról egyáltalá- 
bán nem szólnak, hogy

egész Európában a magyar bírákat díjaz
zák o legalacsonyabban.

Egy pengő 60 fillért kapnak a meccsvezetők, 
amire csak ráfizetnek. Ki kell jelentenem, hogy 
a birótestülct tagjai a legamatőrebbek az összes 
sportolók között, de sokszorosan amalörebbek 
azoknál a BLASz-vezetőknél, akik

többszúz pengős havi „tiszteletűijért“ vég
zik amatőr sporttevékenységüket.

— A biróteslületcl remek szervezetet nevelt 
fel. Egy családba fogta össze a bírákat, fegyel
met tart. Ezt mintaszerűen végezte eddig. Szét 
lehet őket robbantani, de hol lesz a haszon? 
Előbb-utóbb a dijak felemelése következik és 
a fegyelem is meglazul.

A Kozma Ferenc emlékversenyben kétévesek 
végeztek frontban s az öreg lovak közül egye
dül Verekedő tudott kél kétévest megelőzni. A 
verseny lefolyása nem volt túl változatos. 
Árusba vezetett a távoszlopig Bobbv előtt, ahol 
az utóbbi verve van, mig a csomóból Dankó 
Pisla nyomul fel frissen és ostor alatt biztosan 
veri a végén lankadó Arushát. A favorit Bobby 
ezúttal nem ment olyan kedvvel, mint előző 
vtersenyciben.

A nap kvótaszenzációját Blackie győzelme 
eredményezte. Az. eddig nem sokat mulató két
éves győzelme olyan meglepetés volt, hogy a 
totónál

tíz pengőre ezerhusz pengő volt az osz
taléka.

A handicapckben kivétel nélkül kisterhü lovak 
végezlek elöl, amit a feneketlen mély pálya 
magyaráz.

Részletes eredmények:
I. Istállók dija. 1. Sokrales (5) Teltschik. 

2. Gamma (4:10) Esch. 3. Nowhere (5) Gutái. 
5/» hossz, 10 hossz. 10:58. Befutó: 10:82.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Pilátus 
Schejbal. 2. Dragonyos (líí) Szentgyör

gyi. 3. Bonnié. (3) Esch. F. in.-: I.-un (10) 
Wcissbach, Lagúna (10) Csuta, Karvaly (10 
Teltschik, Rojtos (8) Gutái. Vs hossz, 6 hoss 
10:22. 11, 11, 14. Refutó: 10:41.

Blnrklc (14) Kajári. 2. Laci (4) Esch T., 3. 
Leinnos (2>a) Gutái. F. in.: Ravasz (6) Schej- 
hal, Faun (5) Esch, Hadrian (10) Teltschik, 
Dobos (10) Szentgyörgyi, Muki (16) Vrábel, 
Duke of Wellington (8) Nagy G., Virulj (10| 
Keszthelyi, Széphalom (10) Klimschu, Hindu 
(12) Csömöri, Torbágv (12) Fetting A., Viszta 
(5) Klimscha II. Nyakhossz, % hossz. 10:1020, 
72 19, 17. Befutó: 10:3616 és 2195.

VII. Welter-handicrip. 1. Sirály II. (8) Fet
ting A. 2. Buda (6) Klimscha II. 3. Gaffe (10) 
Esch ■ Gy. II. F. m.: Búvár (8) Gutái, Gellert 
(10) Kupái K., Mák (10) Csapiár, Mumus (6) 
Wcissbach, Báthory (10) Teltschik. Clarion 
(12) Esch, Camélia (20) Vrábel, Aderno (4) 
Balog, Alamund (12) Gosztonvi. Bomba (6) 
Keszthelyi, Dahlia II (6) Klimscha, Bálozó 
(20) Esch T., Gvergyó II. (1-1) Kovács L._ Kó
pia (6) Csömöri. Fejhossz, fejhossz. 10:131, 39, 
23, 47. Befutó: 10:379, 2203.

fi salai HöiísőgeiS nem soHailla a LfiSz
— Ami azt a kérdési illeti — folytatta infor

mátorunk ... , hogy csökkentsék a bírók (ársa-
dalmi összefogásának a költségeit, mert ez fe
lesleges luxus, arra csak egy lehel a válasz.

Nézzen körül a BLASz a saját portáján és 
csökkentbe a saját büdzséjét, amely évi 25

\ ezer pengő körül mozog.

— Érthetetlen, hogy meddig hagyják tevé
kenykedni azokat a vérbő amatőr-hangszórókat, 
akik szakadatlanul irritálják a futball belső éle
tét. Ezek az öncélú keresZtesvilézek szakadatla
nul háborúskodnak, szinte profizmusból harcol
nak, hogy eltereljék meddő sporttevékenységük
ről a figyelmet.

Mstómia-leEfflggesztés I
Az előbbi feltett kérdésre a futball társadalma 

alighanem rövidesen pregnáns feleletet kap. 
Mórickádéi körökben azokról a módozatokról 
tárgyalnak, amelyekkel el lehetne hallgattatni 
és szét lehetne robbnnlani a futball állandó tűz
fészkeit. Tudomásunk szerint

az amatőrök autonómiájának felfüggesztése 
is szóbakerült.

Ez lenne a leghelyesebb lépés, mert a futball- 
nak sokkal nagyoob gondjai vannak, semhogy 
néhány izgága és bajkeverő, hatalmi tébolytól 
megszállott alvezér örökös guerilla-háborujára 
figyelhessen.

8zept. 4-én és 5-én d. u. ’/a8 órakor
magyar LGuaregyiet uersenyet
III. Augusztusi handicap. 1. Slgnorina ( 

Klimscha II. 2. Desperado (6) Keszthely 
3. Dongola (6) Alt. F. m.: Satum (10) Sche 
bal, Ugolin (12) Félix. Szerenád (8) Guti 
Feirefiz (4) Esch, Alsó (10) Balog, Adamas ( 
Klimscha, Pénz (14) Csapiár, Dongó (14) Fc 
ting A., Vaklárma (14) Szele, ’í hossz. 1 hoss 
10:61, 23, 35, 25. Befutók: 10:396, 274.

IV. Kozma Ferenc emlék verseny. 1.
Pista (5) Szentgyörgyi. 2. Árusba (4) 
helyi. 3. Verekedő (6) SchCjbal. F. m.: ......
(10) Csuta, Juno (3) Klimscha. Bohbv íl’/i) 
Gutái, Amoureuse (10) Balog, Zula (10) Weiss- 
hach. % hossz, */<  hossz. 10:101, 21, 25, 21.
Befutó: 10:828.

V. Handican. 1. Doboz (4) Gosztonyi. 2. Ho
zomány 11. (10) Csömöri. 3. Bonnc nuit (12) 
Bihari II. F. in.: Pornódé (33) Dara, Mérges
puszta (20) Szabó) J., Dénes (25) Lőkös, He- 
louan (10) Alt. Pozőr (4) Félix, Minek? (6) 
Horváth K. II., Babvirág (16) Fetling A., Bok
réta (16) Mányi, Hédié (10) Esch T., Cica (6) 
Kajári, Padisah (6) Kolonics, Argument (10) 
Klimscha II. */<  hossz 1 hossz. 10:45, 18, 32, 
51. Befutók: 10:280, 758.

VI. Nyeretlen kétévesek handlcapja. 1.

Dankó 
Keszt- 
Tisahc

A Raden-Badcnl nagy dijat a francia Dadjl 
(Elliot) nyerte az olasz Gaio és a német Ri- 
cardo ellen.

Az őszi díjban (6009 P, 2000 m.), melyet szom
baton futnak Budapesten Borúra derű köszörül
heti ki az Elnöki-dij lulhosjszu távja miatt el
szenvedett vereségének csorbáját.

A Bcrczy Károly-dijban (6000 P, 1100 m.), a 
vasárnapi versenynap főszámában, a Festetics- 
emlékverseny volt favorit ja Diktátor igazolhatja, 
hegy jogos volt múltkor a favorizálása.

Az Erzsébet királyné-díjnak Figaro az előze
tes favoritja, bár a Szent Islván-dij szerint Ca< 
ruso a verseny legjobb esélye.

HÉTFŐI NAPI.Ú
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. EI.F.K HUGÓ

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ersaébet-kOrut Í8. 
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: t-308-tll. Vas. <1. o. 
' ' (ilnbus-nyomda-: 1-101-4.1, t-245-M.

lapzártáig: 1 IW 42, 1-100 43, 1 100 44, 
1 245-81.

Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
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Intim pikantériák Párizsból
Hitelesítik Johnson világrekordját — Várják a MASz 
meghívását az amerikaiak — Nem érdekli a futball 
Párizst — Pozzo remek véleménye a futballistáinkról

■—p
Beküldendő a mü dióhéjlartalma (vizsz intés 1, 25) és cimc (függ, 19, 13, 36).

VÍZSZINTES:
Híres magyar költő ha-

miivéből
Párizs, nug. 29.

, Párizs uccuira olimpiai nyelvzavart és lázi 
varázsolt a főiskolai világbajnokság. Macedoníá 
tói Kínáig minden nemzet fiatalsága képviselve 
van. Feltűnően sok a turbános hindu és a fezei 
egyiptomi. Valamennyien áradozva beszélnek a 
fel ül inul hatatlanul ragyogó atlétikai versenyről 
A magyaroknak csak az fáj, hogy a MASr 
1'tOO-on nem adott startengedélyt, pedig — mini 
kiderült — biztosan megnyerhettük volna. A 
legszebb eredmény Ben Johnsoné. 10.2 mp-es 
világrekord százon és minden híreszteléssel 
szemben hitelesítik a világrekordot, mert a hát 
szél sebességit mérték és mindössze 1.8 óra 
kilométeres volt. Azt hittem, hogy a káprázatos 
világrekord után az amerikaiak öltözőjét szét 
mii az öröm. Nagyot tévedtem: flegmatikusán 
vették tudomásul az eredményeket s a verseny 
után Johnson legyinlve egyetlen szól mondott- 
ment!

,4z amerikaiak egyébként nem maradlak itt, 
hanem túrázni indultak. Ez kellemesebb! — 
mondották Pikantéria, hogy — mint Carpcnlcr 
mondotta, — szívesen jönnének az amerikaiak 
Pestre. A diszkoszdobó óriás csodákat mesél a 
Dunáról, amely ,,Budapestnél folyik a leg
szebben".

A magyar fiuk szállása többé kevésbé jó volt. 
A fegyelem is pompás, csak Vadas kimaradása 
és hazaküldése rontott a nívón

.4 magyar úszók Póri... kedvencei. Az úszó- 
stadion mindig tele van, ha a magyarok indul 
nnk. (isiket a SOO métcies mellúszásban felállt i 
biztatta a közönség. Mikor győzött, csaknem 
tzétvetete a nézőteret az öröm.

A futball népszerűtlen Párizsban. 1 franciák 
jótékán még kint volt .1 néző, a l<,;d‘i

mécseken 1000 volt az átlag. Futbalistáinkat ál
landóan figyelte Potzo, az olasz kapitány. Be
mek véleménye van a védekezésünkről, amit — 
mondotta — már az olaszoktól tanultunk.

Még valamit: u németek jöttek Párizsba a leg
nagyobb gárdával. 1fí0-an vannak Biztos győz
tesei a nem hivatalos pontversenynek.

Párizs egyébként már a főiskolai versenyek 
alatt az őszi program előkészítésén fáradozott. 
Hiába, nyugaton vagyunk, ahol 
tempó .../

van még

Várnai Pál

A Cégliga bajnokságai
A Cégbajnokság legutóbbi mérkőzésein a 

Grotve vereségével és a Kistext győzelmével a 
II. és III. helyei cserélt és megerősítette a baj
nokjelölt Hajós is Szántó helyzetét.

I. osztály.
Hajós és Szántó—Wolfner 4:0 (2:0), Buda 

foki ul, j. v. Arányi. Igazságos eredmény, jobb 
halfsor döntötte el a mérkőzés sorsát. Góllö
vök: Erii (2), Herbert, ill. Kégl. Budavldékl 
Posztó—Filtcx 4:2 (2:1), Gvöngyöskit, j. v. 
Grubcr. Erősiramu mérkőzés, a jobb Filtcx csak 
védelmi hibák miatt vesztette cl a mérkőzést. 
Chlnoln—M. Pamutlpar 2:0 (2:0), Urak-pálya, 
j. v. Strompf. Gyenge csapatok nivótlan küz
delme, szerencsés győzelem. Danuvta—Growe 
3:2 .2:0). Szönvi -ut, j. v. Istenes. Erős iram, 
megérdemelt győzelem. Góllövök: Fckecs (3), 
ill. Moshcim i2). Párkány iGrowc) kiállítva 
Kemény és Tsa—Albus 2:0 (OK)). Gyöinrői-iil, 
i v. Skalitzer. Megérdemelt, sima győzelem, 
gyenge c :il;'rsorck. Góllövő: Szuck és Kovács.

1. 
talmas háromrészes 
a harmadiknak dióhéj tar
talma (befejezése n vizsz. 25.) 
11. Keresztnév. 12. Ajtaja és 
ablaka van s esetleg négyen 
laknak benne. 13. Olaj — jól
ismert idegen szóval. 14. Emá- 
nuel, 15. Némelyik túl hosszú, 
némelyik túl rövid. 16. Fürge 
kis állat. 17. Tekintetes, 18. 
Társa. 20. Irány a földszint. 
21. Sok mindent elárul az üz
letből. 22. T. A. 23. Elébe. 24. 
Boy (fon.) 25. A kardvívásban 
a legelső. 20. Bizonyítsd be, 
hogy nem igaz. 27. Odönke. 
29. Borda rész. 30. Nemtet
széskor mondjuk. 31. Orosz 
táborszernagy, aki 1812-ben 
Borodinónál legyőzte Napó
leont. 32. Gyakofi latin és 
más nyelvű prepozíció. 33. 
Vissza: vág. 35. Újság. 37. Ál
lami önállóságot 1918 óta élő 
nép. 38. Sport. 39. A szabadba 
jut. 40. A takács. 41. Figyel
meztet, hogy ne csinálja. 42. 
Keverve jön.

FÜGGŐLEGES:
1. KÍVÁNSÁGOM MA. A VERSENY UTOLSÓ 

FORDULÓJAKOR: A ROVATVEZETŐ. 2. Arra
felé. 3. Távozott. 4. Földet ásóz. 5. A megma
radó . Írással szerepel egy közmondással. 6. 
Pesti születésű német iró. ki Párizsban élt ('-c- 
icszlneve: Maxi. 7. Magyar király egyik neve. 
8. Kicsinyít. 0. Változófényü csillag a Vésa kö
zelében. 10. Dér. die. das közül az egyik. 12. 
ók Sürgönyben. 13. Eseményei; naplemente 

vacsor.i, 15. Adu keltés, hármas, négyes. 10.

Élvezi a finom vagy nem finom labákot. 1L 
Ha akarja, az öné lehet. 19. Arany nagysikerű 
miivé. 21. Mennyei. 22. Ital. 20. Az „Anyegin 
Húgén" híres írója, 28. Kellő összetételekben. 
20. Egyik érzékszerve nem működik. #1. Asz
talos sokat üli. 32. Angol és régi magyar ür- 
mérték, 33. A szerelem kezdete. Sá.Csckk része. 
35. A fog közelében van. 30. Éjszakája. 38. 
Kettőzve: női név. 39. Gyakori névmás.
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